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APRESENTAÇÃO 

 

 
O Brasil tem ocupado lugar de destaque no cenário mundial em relação à produção 

de matérias-primas, como alimentos de origem vegetal e proteína animal. O desenvolvimento 

de novas tecnologias no processamento de alimentos tem favorecido à reestruturação da 

cadeia produtiva do agronegócio agregando valor aos alimentos industrializados. Assim, 

diversas pesquisas têm surgido das demandas da indústria de alimentos, seja na solução de 

problemas, otimização de processos, detecção de fraudes, redução de custos de produção 

dentre outros.  

Esta obra reúne resultados de estudos voltados para a grande área de Ciência e 

Tecnologia de Alimentos e áreas afins, incluindo desde os fundamentos às novas tecnologias 

aplicadas na elaboração e na inspeção de alimentos, como uma forma de dinamizar o acesso 

à informação científica e de divulgação do conhecimento.  

Façam uma boa leitura! 

 

Lina R.S. Araújo 

 

 



 

 

www.editorainvivo.com 

www.editorainvivo.com 

Sumário 

Sumário 

Capítulo 1 - A IMPORTÂNCIA DA Listeria monocytogenes NA INDÚSTRIA 

ALIMENTÍCIA ........................................................................................................................... 5 

Capítulo 2 - A IMPORTÂNCIA DA QUALIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NA 

INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL ..................................................... 15 

Capítulo 3 - PRINCIPAIS IMPACTOS AMBIENTAIS NA INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS

 ..................................................................................................................................................... 27 

Capítulo 4 - AVALIAÇÃO DE MATERIAL ESTRANHO EM POLPAS DE FRUTAS 

CONGELADAS E COMERCIALIZADAS EM MERCADO PÚBLICO NA CIDADE DE 

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL ............................................................................................ 46 

Capítulo 5 - FERMENTAÇÃO NATURAL X FERMENTAÇÃO TRADICIONAL: QUAL 

A PREFERÊNCIA BRASILEIRA? ......................................................................................... 60 

Capítulo 6 - MONITORAMENTO DO RECEBIMENTO DE CARNE BOVINA EM 

UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DE FORTALEZA-CE ......................... 70 

Capítulo 7 - IMPACTO DA APLICAÇÃO DE ULTRASSOM NOS PARÂMETROS DE 

QUALIDADE DE SUCOS ....................................................................................................... 76 

Capítulo 8 - AVALIAÇÃO MACROSCÓPICA E MICROSCÓPICA DE RINS BOVINOS 

DE MATADOUROS NO ESTADO DE ALAGOAS ............................................................. 89 

Capítulo 9 - AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONEMANTO DE ESTOQUE 

DE UMA UAN HOSPITALAR E PROPOSTA DE INTERVENÇÃO PARA RESOLUÇÃO 

DE NÃO CONFORMIDADES ............................................................................................... 96 

Capítulo 10 - PRODUÇÃO DE ENZIMAS POR FUNGOS FILAMENTOSOS .............. 106 

Capítulo 11 - AVALIAÇÃO DO TEOR DE ZINCO EM Pereskia grandfolia Haw .......... 118 

Capítulo 12 - PESQUISA DE PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS DE QUALIDADE 

EM LEITE OVINO DE CONJUNTO ................................................................................. 125 

 

 

 



 

 

www.editorainvivo.com 

DOI: 10.47242/978-65-991243-3-4-5-14 

 

Capítulo 1 

Capítulo NA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA 
 

A IMPORTÂNCIA DA Listeria monocytogenes NA INDÚSTRIA 

ALIMENTÍCIA 
 
Isabela Cristina Braga Lima 
Pós-Graduação da Universidade Cândido Mendes, Rio de Janeiro, RJ 
https://orcid.org/0000-0002-4124-2917 

Lina Raquel Santos Araújo 
Pós-Graduação da Universidade Cândido Mendes, Rio de Janeiro, RJ 
https://orcid.org/0000-0003-3325-4130 

 
  

Informações sobre o 

artigo: 

 

Recebido em: 

05/07/2020 

Aceite em:  

14/07/2020 

Data de publicação: 

21/09/2020 

 

Palavras-chave:  

DTA 

Contaminação 

Alimentos 

Listeriose 

RESUMO 

A Listeria monocytogenes é uma bactéria encontrada na natureza, que 
possui grande importância do ponto de vista sanitário, devido à sua 
patogenicidade. Ela ocorre geralmente em alimentos de origem 
animal, como produtos cárneos e lácteos. O consumo de alimentos 
contaminados por essa bactéria pode causar uma infecção chamada 
Listeriose, que se manifesta na forma invasiva ou não invasiva, 
sendo a primeira a mais grave, podendo causar doenças como 
encefalite e meningite. Por ser de difícil erradicação, as indústrias 
alimentícias devem prevenir a entrada deste patógeno através de 
um eficiente controle de qualidade, começando na obtenção da 
matéria prima, até chegar ao produto final. Esta revisão tem como 
objetivo ressaltar a importância da Listeria monocytogenes como 
contaminante de produtos de origem animal. 

  

  

 

IMPORTANCE OF Listeria monocytogenes IN THE FOOD 
INDUSTRY 
 

 ABSTRACT 

Keywords:  

FBD 

Contamination 

Food 

Listeriosis 

Listeria monocytogenes is a bacterium found in nature, which has great 
importance from the health point of view, due to its pathogenicity. 
It generally occurs in foods of animal origin, such as meat and dairy 
products. The consumption of food contaminated by this 
bacterium can cause an infection called Listeriosis, which manifests 
in an invasive or non-invasive form, the first being the most severe 
and can cause diseases such as encephalitis and meningitis. Because 
it is difficult to eradicate, the food industries must prevent the entry 
of this pathogen through efficient quality control, starting with 
obtaining the raw material, until it reaches the final product. This 
review aims to highlight the importance of Listeria monocytogenes as 
a contaminant of animal products. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O gênero Listeria compreende seis espécies: L. monocytogenes, L. innocua, L. ivanovii, 

L. seeligeri, L. welshimeri e L. grayi (LIU, 2006). Podem ser encontradas no solo, na água, nas 

fezes de animais e do homem, no leite das vacas, e em restos provenientes de abatedouros 

(PALMA, 2016).  

Os membros do gênero Listeria são definidos como pequenos bastonetes Gram 

positivos não esporogênicos, catalase positivos e não produtores de ácido sulfídrico (H2S). 

São classificados como psicrotolerantes e crescem numa ampla faixa de temperatura (1 a 

45°C) com intervalo ótimo entre 30-37°C. São imóveis quando crescem a 35°C mas 

apresentam motilidade característica a 25°C. São oxidase negativos, anaeróbios facultativos, 

fermentam a glicose (e outros carboidratos) com produção de ácido, mas sem produção de 

gás (SILVA et al., 2010).  

Dentre as seis espécies do gênero Listeria, a L. monocytogenes merece especial atenção, 

devido a sua patogenicidade para o homem e outros animais (LIU, 2006). Silva et al. (2010) 

demonstraram que ela é uma importante bactéria para o controle sanitário, pois, além de 

apresentar alta taxa de disseminação, ela pode causar doenças graves em humanos e em 

bovinos, ovinos e caprinos. Embora existam medidas para o controle da proliferação 

bacteriana em ambientes de produção e processamento de alimentos, ainda são encontradas 

dificuldades para erradicação total das colônias, uma vez que elas conseguem sobreviver por 

longos períodos em temperaturas de refrigeração (GANDHI; CHIKINDAS, 2007). Dessa 

forma, L. monocytogenes ocorre principalmente em alimentos crus, processados e em produtos 

refrigerados prontos para comer sem aquecimento prévio, ready-to-eat (GONÇALVES, 2017).  

Um dos impasses em eliminar a contaminação do ambiente de trabalho pela espécie 

é a dificuldade de controlar o foco de origem bacteriana. Castro (2002) demonstrou que 

bactérias presentes em calçados e vestimentas dos trabalhadores podem contaminar plantas 

processadoras de alimentos, matéria-prima crua de origem vegetal ou animal, equipamentos, 

utensílios provenientes de outro ambiente, superfícies de trabalho e até mesmo esteiras de 

transporte de alimentos já processados.  

Um fator preocupante para as indústrias alimentícias é a capacidade da L. 

monocytogenes de formar biofilmes em superfícies, devido ao acúmulo de materiais orgânicos e 

inorgânicos, que favorecem seu desenvolvimento. Os biofilmes ficam fortemente aderidos à 

superfície, sendo que parte deles podem ser desprendidos, contaminando outras superfícies 

e alimentos (OLIVEIRA et al., 2010).  
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Por ser o agente causador da listeriose humana e animal, a Listeria monocytogenes se 

tornou um dos microrganismos patogênicos mais estudados das últimas décadas (PITA, 

2012).  

Após a ocorrência de surtos de listeriose na América do Norte e na Europa na 

década de 1980 terem sido epidemiologicamente considerados de origem alimentar, as 

indústrias processadoras de alimentos foram alertadas para a importância da ocorrência deste 

microrganismo em seus produtos (CHIARINI, 2007). Atualmente, o sistema de Análise de 

Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) tem sido utilizado em toda cadeia produtiva 

de alimentos por ter como filosofia a prevenção, racionalidade e especificidade para o 

controle dos riscos que um alimento possa oferecer (FURTINI; ABREU, 2006).  

Dessa forma, esta revisão tem como objetivo avaliar a presença de Listeria 

monocytogenes na indústria de produtos de origem animal.   

 
2 LISTERIOSE 

 

Listeriose é a denominação de um grupo geral de desordens causadas por L. 

monocytogenes, tendo como principais grupos suscetíveis as mulheres grávidas e fetos (infecção 

neonatal e perinatal), indivíduos imunossuprimidos devido à utilização de medicamentos, 

pacientes com leucemia e outros tipos de câncer, portadores de HIV, diabéticos, cirróticos, 

asmáticos e idosos (SILVA et al., 2010).  

A patogênese inicia-se após a Listeria entrar por via oral no organismo hospedeiro, 

aderindo e invadindo a mucosa intestinal. Após atingir a corrente sanguínea, a célula 

bacteriana é fagocitada por macrófagos e após a lise do fagossomo, ela é liberada no 

citoplasma da célula do hospedeiro, multiplicando-se rapidamente (MANTILLA et al., 2007). 

A dose de infectividade é desconhecida, mas, acredita-se variar conforme a cepa e a 

susceptibilidade do indivíduo atingido. O período de incubação ocorre entre 20 a 30 dias 

após a ingestão de alimentos contaminados. A listeriose pode se manifestar na forma não 

invasiva e invasiva. A forma não invasiva resulta em uma gastroenterite com sintomas típicos 

de febre, diarreia e vômito, sendo o período de incubação em aproximadamente 20 h após a 

ingestão de alimentos contaminados. A doença na forma invasiva possui sintomas graves, 

como meningite e encefalite, possuindo taxa de mortalidade de 20 a 30% (GARRIDO et al., 

2010). 
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Comparando com outras doenças alimentares, a listeriose é uma doença rara, com 

poucos casos reportados e de maior incidência em países industrializados (GONÇALVES, 

2017).   

 
2.1 Listeria monocytogenes em produtos cárneos 

 

A presença de Listeria em produtos cárneos ocorre devido às deficientes condições 

sanitárias durante o abate dos animais, cozimento e armazenamento inadequado e falta de 

higiene durante o preparo dos produtos (SILVEIRA, 2010).  

Os produtos cárneos associados à transmissão de L. monocytogenes, geralmente são 

processados, com longa vida de prateleira, capazes de suportar o seu crescimento e são 

consumidos sem nenhum tratamento térmico (BERZINS et al., 2007). Devido a ampla 

distribuição e sobrevivência da L. monocytogenes no ambiente, o controle e monitoramento dos 

produtos cárneos são necessários em todas as etapas da elaboração, iniciando pelo abate dos 

animais (FERRONATTO et al., 2012).  

A presença de L. monocytogenes em produtos cárneos cozidos é provavelmente 

resultado de contaminação cruzada no processamento, que pode ocorrer durante o manuseio 

adicional, como descascar, fatiar e reembalar (LIANOU; SOFOS, 2007). De acordo com 

Bersot (2000), das 30 amostras de mortadelas analisadas no município de São Paulo, 11 

apresentaram Listeria spp, sendo que 8 foram positivas para L. monocytogenes. Além disso, 

Araújo et al. (2002), encontraram L. monocytogenes em amostras de blanquet de peru fatiado e 

de presunto de peru fatiado, que foram coletadas em estabelecimentos comerciais varejistas 

da cidade de Niterói. Demonstrando, portanto, um maior índice de contaminação em 

alimentos fatiados, possivelmente devido à manipulação inadequada dos produtos durante o 

fatiamento (Tabela 1).  

Em produtos acabados e in natura a contaminação por L. monocytogenes também é 

bastante prevalente. No estado do Paraná, em 2009, as amostras de linguiças resfriadas 

analisadas apresentaram resultado positivo (BENETTI, 2009). Além disso, no estudo 

realizado por Silvério et al. (2014), 2309 amostras foram analisadas, sendo 1,65% positivas 

para L. monocytogenes. A maior ocorrência se deu em amostras de cortes suínos. Também 

testaram positivos amostras de carcaças e cortes de frango, peixes e embutidos. 
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Tabela 1. Percentual de contaminação de produtos cárneos por Listeria monocytogenes 

Produto 
Positivas para 

Listeria sp 
Positivas para 

L.monocytogenes 
Referência 

Mortadela 36.7% 26.7% Bersot (2000) 

Blanquet de peru - 50.0% Araújo et al. (2002) 

Presunto de peru fatiado - 60.0% Araújo et al. (2002) 

Linguiça - 13.7% Benetti (2009) 

Cortes suínos - 3.6% Silvério et al. (2014) 

Carcaças e cortes de frango - 2.8% Silvério et al. (2014) 

Peixe - 2.7% Silvério et al. (2014) 

Embutidos - 3.3% Silvério et al. (2014) 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

2.2 Listeria monocytogenes em produtos lácteos 

 

O leite pode ser contaminado por microrganismos patógenos em qualquer etapa de 

produção, beneficiamento, distribuição e consumo. Essa susceptibilidade se deve estar 

relacionada a práticas inadequadas de manejo, higienização deficiente em sala de ordenha e 

equipamentos de beneficiamento, armazenamento e conservação inadequados, dentre outros 

fatores. Pasteurização ineficiente, conservação e transporte inadequado do produto final são 

responsáveis pela sobrevivência desses patógenos (NERO, 2005).  

Em leite cru, a presença de L. monocytogenes é preocupante devido ao seu consumo 

direto ou na produção de derivados sem nenhum tratamento térmico prévio 

(BARANCELLI, 2010). Segundo Moura et al. (1993), das 220 amostras de leite cru analisadas 

em São Paulo, 21 apresentaram L. monocytogenes.  

Os produtos lácteos mais comumente contaminados por L. monocytogenes são os 

queijos de alta e média umidade, como a ricota, minas frescal, muçarela e minas padrão. A 

presença dessa bactéria nesses queijos é alarmante devido ao armazenamento por longos 

períodos sob refrigeração, permitindo seu crescimento, e posteriormente são consumidos 

sem nenhum aquecimento prévio (BARANCELLI, 2010). Durante a análise de 106 amostras 

de queijos minas frescal e ricotas do estado do Paraná, em 12 foram detectadas a presença 

do gênero Listeria, sendo 9 queijos e 3 ricotas. Em 5 amostras foi isolada L. monocytogenes, 

sendo 3 de queijos e 2 de ricotas, de acordo com Bernardi (2014).  

Os produtos lácteos que costumam passar por aquecimento prévio antes do 

consumo também apresentaram contaminação por L. monocytogenes. No nordeste do Brasil, a 
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bactéria foi encontrada em 19,0% das amostras de queijo de coalho no estado do Ceará e em 

5,5% das amostras de queijo de coalho no estado de Pernambuco (BRANCO et al., 2003; 

DUARTE et al., 2005).  

Através dos estudos analisados, é possível comparar a prevalência da Listeria 

monocytogenes em variados produtos de origem animal, mostrando assim, sua ampla taxa de 

contaminação (Tabela 2). 

 
Tabela 2. Percentual de contaminação de produtos lácteos por Listeria monocytogenes 

Produto 
Positivas para 

Listeria sp 
Positivas para 

L.monocytogenes 
Referência 

Leite cru - 9.54% Moura et al. (1993) 

Minas frescal 8.47% 2.82% Bernardi (2014) 

Ricota 2.82% 1.88% Bernardi (2014) 

Queijo de coalho 
 
 

- 
 
- 

19.0% 
 

5.5% 

BRANCO et al. (2003) 
 

DUARTE et al. (2005) 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

3 NECESSIDADES E PERSPECTIVAS 

 

Por ser uma bactéria de origem ambiental, sem correlação entre a presença de 

bactérias e microrganismos indicadores higiênicos-sanitários, o controle de L. monocytogenes 

na indústria é dificultado (BARANCELLI, 2010).  

O método ideal para prevenir a entrada desse patógeno nas indústrias de alimentos, 

é através do controle do microrganismo nos pontos de origem da matéria-prima, da 

sanitização correta dos equipamentos, do cuidado da saúde, higiene e educação sanitária dos 

manipuladores e funcionários da indústria, além de manter programas de controle de pontos 

críticos. Esse conjunto de medidas visa a diminuição e até erradicação de contaminação 

(CATÃO; CEBALLOS, 2001).  

Além desses métodos de prevenção, uma boa alternativa para prevenir a 

multiplicação da L. monocytogenes é o uso de bacteriocinas, principalmente aquelas produzidas 

por bactérias ácido láticas. Essas proteínas possuem atividade antimicrobiana e, portanto, 

podem ser utilizadas como conservantes naturais nos alimentos (GÁLVEZ et al., 2008).  

Condições favoráveis para o crescimento da Listeria monocytogenes são facilmente 

encontradas dentro de embalagens, portanto, é necessário a implementação de medidas 

preventivas contra esse patógeno (ESTRADA, 2019). Segundo Cui et al. (2017), a utilização 

de embalagens de nanofibras contendo nanopartículas carregadas com nisina, mostrou 
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eficiência contra a Listeria monocytogenes, diminuindo a sua taxa de crescimento, sem alterar as 

características sensoriais do produto.  

A contaminação de produtos por Listeria monocytogenes pode acontecer também 

durante os procedimentos pós-processamento, como por exemplo, em queijos e presuntos 

fatiados. Quando ocorre a contaminação cruzada, é necessário a aplicação de medidas 

eficientes para impedir a multiplicação do patógeno no produto durante sua shelf-life. Uma 

medida empregada é a utilização de antimicrobianos como lactatos, diacetatos, nitritos e 

nitratos durante a formulação dos produtos (FARIA, 2016).  

A implementação do plano APPCC, atualmente, é o que mais gera confiança dentro 

das indústrias, devido à segurança do produto e minimização de perdas, além da certeza de 

estar cumprindo as exigências da fiscalização nacional e internacional (FURTINI; ABREU, 

2006). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

L. monocytogenes é um patógeno de grande interesse na área de alimentos, devido a 

sua capacidade de fácil contaminação, multiplicação e formação de biofilmes, dificultando a 

sua eliminação na indústria de alimentos. Dessa forma, é de suma importância que as 

indústrias de alimentos se conscientizem e desenvolvam métodos para controlar a 

contaminação de seus produtos por essa bactéria. A adesão de técnicas higiênico-sanitárias 

desde o manuseio da matéria–prima até o produto final garante ao consumidor um alimento 

de boa qualidade. 
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RESUMO 

Diante de um mercado consumidor cada vez mais exigente, as 
empresas têm dado maior atenção a garantia da qualidade de seus 
produtos ao cliente. A implantação das Boas Práticas de Fabricação 
tem mostrado bons resultados, assegurando os padrões de 
qualidade apropriados e mostrando que as empresas que utilizam 
desses programas estão comprometidas em atender seus clientes. 
Os gestores perceberam que os manipuladores de alimentos estão 
diretamente envolvidos no resultado final do processo, sendo 
necessário realizar capacitações, fator que diminui o risco de falhas, 
aumenta a produtividade, possibilita a oportunidade de estes 
colaboradores adquirirem novos conhecimentos e conceitos, além 
de manter a empresa mais competitiva no mundo. O treinamento 
da equipe não é um processo fácil e requer responsabilidade e 
comprometimento por parte dos líderes e demais colaboradores, a 
fim de prevenir ou minimizar a contaminação dos alimentos. 
Portanto, o objetivo desse estudo é mostrar a importância da 
capacitação profissional para conscientização sobre as Boas 
Práticas de Fabricação. 
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Faced with an increasingly demanding consumer market, 
companies have given greater attention to quality assurance to the 
customer. The implementation of Good Manufacturing Practices 
has presented good results, assuring the appropriate quality 
standards and shows that the companies that use these programs 
are committed to serving their customers. The managers realized 
that food handlers are directly involved in the final result of the 
process, being necessary to perform trainings, factor that decrease 
the risk of failures, increasing the productivity and possibility the 
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workers to acquire new knowledge and concepts. Beside of 
keeping the industry more competitive in the market. The team 
training is not an easy process and requires accountability and 
commitment on the part of leaders and the other employees to 
prevent or minimize food contamination. Therefore, the objective 
of this study is to show the importance of professional training to 
raise awareness of Good Manufacturing Practices. 
 

  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A indústria alimentícia passou por constantes transformações ao longo do tempo. 

Os estabelecimentos que manipulam ou comercializam produtos alimentícios têm se 

preocupado cada vez mais em aperfeiçoar técnicas que promovam a qualidade e segurança 

dos alimentos para se destacar no mercado (DEVIDES et al., 2014). Todo estabelecimento 

que manipula e produz alimentos deve seguir os padrões exigidos pelos órgãos reguladores 

do país, que se baseiam nas boas práticas de fabricação e segurança dos alimentos, no sentido 

de diminuir as contaminações nos alimento (ALMEIDA; NONATO, 2013).  

Muitos problemas de saúde que acometem os consumidores são de origem 

alimentar, são as chamadas Doenças Transmitidas por Alimentos (DTAs). Além de afetar a 

saúde das pessoas, elas geram prejuízos para a empresa responsável pelo fornecimento do 

alimento, comprometendo a qualidade e a confiabilidade do serviço por ela prestado. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde todos os anos, mais de 30% da população dos 

países industrializados contrai algum tipo de DTA. O Brasil sofre com a subnotificação, ou 

seja, a maioria das ocorrências não é notificada, com isso, a quantidade de casos registrados 

fica muito abaixo da ocorrência real, o que acaba agravando a situação (SACCOL et al., 2006).  

Neste sentido, as Boas Práticas de Fabricação (BPF’s) se constituem como 

exigências legais utilizadas em todo o processo de produção, desde a aquisição da matéria 

prima até a expedição do produto pronto para o consumo a fim de garantir a qualidade dos 

alimentos (MACHADO et al., 2015). Dentro dessas exigências encontra-se a capacitação da 

mão de obra da indústria de alimentos, como um item indispensável para implementação das 

BPF’s. Assim, a capacitação em higiene pessoal, em práticas higiênicas de manipulação do 

produto e dos equipamentos são essenciais para qualquer programa que visa a segurança dos 

alimentos (GONÇALVES, 2013). Portanto esta revisão tem como objetivo explanar sobre 

a necessidade de capacitar o profissional que está diretamente envolvido com o processo de 

produção de alimentos para conscientização das BPF, além de enfatizar a higienização do 
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ambiente e equipamentos e o controle dos processos, contribuindo assim para a diminuição 

da veiculação de doenças causadas por contaminação de alimentos.  

 
2 NORMATIVAS SANITÁRIAS NA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS 

 

A produção e comercialização de alimentos com qualidade passou a ser item de 

fundamental importância na busca por um lugar no mercado (CARDOSO et al., 2011). 

Diante de consumidores cada vez mais exigentes, a qualidade que antes fazia a diferença no 

mercado competitivo, passou a ser uma necessidade e um compromisso por parte de todos 

dentro da empresa, para assim conseguirem manter um elo de confiança com o consumidor 

(VERONEZI; CAVEIÃO, 2015). Assim, empresas do ramo alimentício passaram a se 

preocupar mais com a segurança dos alimentos, adotando técnicas, como a avaliação de 

etapas do processo de fabricação, no intuito de eliminar riscos e consequentemente melhorar 

a qualidade de seus produtos (PAULA et al., 2013).  

A avaliação da qualidade e a padronização de alimentos é fato do século XX, dada 

pela Portaria n. 1428 de 26 de novembro de 1993 do Ministério da Saúde (BRASIL, 1993), a 

qual aprova o “Regulamento Técnico para Inspeção Sanitária de Alimentos”, as “Diretrizes 

para o Estabelecimento de Boas Práticas de Produção e de Prestação de Serviços na Área de 

Alimentos" e o "Regulamento Técnico para o Estabelecimento de Padrão de Identidade e 

Qualidade (PIQ's) para Serviços e Produtos na Área de Alimentos”. Tal Portaria ainda 

considera o estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, com vistas à proteção da 

saúde do consumidor. 

O Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078 – BRASIL, 1990), é claro quando 

o assunto é alimentos e demandas consonantes a qualidade, ele é um grande aliado no que 

diz respeito à segurança de alimentos e aos direitos dos consumidores como cidadãos 

(GERMANO, 2003). Assim, pensando na proteção à saúde e à vida do consumidor, ele 

estabelece que o fornecedor e/ou fabricante não pode oferecer nenhum produto ou serviço 

que ofereça risco a sua saúde ou segurança e determina ainda a necessidade de higienização 

de utensílios e equipamentos de forma que seus produtos não tenham risco de contaminação 

(BRASIL, 2012).  

O “Regulamento Técnico para Inspeção Sanitária de Alimentos” (BRASIL, 1993) 

se aplica a todos os Órgãos de Vigilância Sanitária nos níveis federal, estadual e municipal, 

nas atividades primárias, secundárias e terciárias em toda a cadeia alimentar. Desse modo, 

tem-se alguns órgãos e instituições que fortalecem a segurança de alimentos, dentre eles, a 
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nível nacional, estão o Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento e o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (RIBEIRO et al., 2010) e 

o serviços de vigilância sanitária das secretarias estaduais e municipais de saúde. Além desses 

órgãos que atuam em território nacional, atuam a nível internacional, a Organização para 

Alimentos e Agricultura (FAO - Food Agriculture Organizaton) e a Organização Mundial de 

Saúde. 

Já as “Diretrizes para o Estabelecimento de Boas Práticas de Produção e de 

Prestação de Serviços na Área de Alimentos" são destinadas a todos os estabelecimentos 

produtores e/ou prestadores de serviços na área de alimentos, com a finalidade da alcançar 

o padrão de identidade de qualidade de produtos e/ou serviços na área de alimentos, 

representando um importante marco legal para a indústria de alimentos (BRASIL, 1993). 

Para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, autarquia vinculada ao Ministério 

da Saúde, as legislações nos serviços de alimentação têm o intuito de melhorar as condições 

higiênico-sanitárias dos alimentos, com destaque para as Resoluções da Diretoria Colegiada 

nº 275/2002 e a nº 216/2004 (BRASIL, 2002; BRASIL, 2004). As quais dispõem sobre os 

Regulamentos Técnicos dos Procedimentos Operacionais Padronizados e do Controle 

Contínuo das Boas Práticas de Fabricação e sobre a regulamentação das Boas Práticas de 

Fabricação para serviços de alimentação no Brasil, respectivamente. Ambas as portarias 

auxiliam as empresas a definirem os procedimentos a serem seguidos no processamento do 

alimento garantindo suas condições higiênico-sanitárias.  

E por último, não menos importante, a Portaria n.1428/1993 traz  o “Regulamento 

Técnico para o Estabelecimento de Padrão de Identidade e Qualidade (PIQ's) para Serviços 

e Produtos na Área de Alimentos”. Os PIQ’s são definidos como o conjunto de atributos 

que identifica e qualifica um produto na área de alimentos. Este regulamento tem o objetivo 

de avaliar as normas de boas práticas de produção e o PIQ do dos produtos visando à 

proteção da saúde do consumidor, além de classificar os estabelecimentos da área de 

alimentos em relação aos perigos à saúde tanto do trabalhador, quanto do consumidor, 

usuário e/ou possibilidade de contaminação dos alimentos (BRASIL, 1993). 

A qualidade de alimentos, é um assunto que tem se tornado cada vez mais relevante, 

gerando várias técnicas de gestão de qualidade e segurança para atender às exigências 

necessárias ao mercado consumidor e ao mesmo tempo as exigências para exportação com 

normas mais rígidas (SILVA; PIERRE, 2017). Dessa forma, com a intenção de garantir a 

qualidade na industrialização e manipulação do alimento e a necessidade de realizar medidas 

preventivas junto aos manipuladores de alimentos, surgem vários programas de qualidade, 
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como: Boas Práticas de Fabricação (BPF), Procedimento Padrão de Higiene Operacional 

(PPHO), Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC), Programas de 

Qualificação de Fornecedores (PGQ) e outros (RIBEIRO et al., 2010).   

Dentre os programas de qualidade, as boas práticas de fabricação são de 

fundamental importância, devendo preceder qualquer outro programa de qualidade, 

trazendo benefícios no processo de administração da indústria alimentícia, permitindo a 

correção de falhas, melhorando assim a qualidade do produto final, a segurança e a saúde 

dos manipuladores e do consumidor. Através das BPF’s cada segmento fabril propicia meios 

para manter a segurança e qualidade do alimento enquanto estiver sob sua responsabilidade 

(VERONEZI; CAVEIÃO, 2015; SILVA; PIERRE, 2017).  

 
3 BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO 

 

Segundo a Portaria 1428/1993, as boas práticas são definidas como normas de 

procedimentos adotados para atingir um determinado padrão de identidade e qualidade de 

um produto e/ou de um serviço na área de alimentos, cuja eficácia e efetividade deve ser 

avaliada através da inspeção e/ou da investigação (BRASIL, 1993). Posteriormente, com a 

IN 04/2007, dentro desse mesmo conceito de boas práticas de fabricação, definiu-se a 

natureza dos procedimentos como higiênicos, sanitários e operacionais, bem como sua 

abrangência, devendo ser aplicado em todo o fluxo de produção, desde a obtenção dos 

ingredientes e matérias-primas até a distribuição do produto final (BRASIL, 2007). Nesse 

contexto as BPF’s configuram-se como a base para implementação de outros programas de 

controle e monitoramento para garantir a qualidade de produtos. 

A legislação geral sobre BPF’s traz a preocupação com a capacitação dos recursos 

humanos em técnicas de limpeza e em higiene, além de torná-los aptos a execução dos 

procedimentos operacionais padrão (BRASIL, 1997; 2002). Essa preocupação vem do fato 

de que o manipulador pode desempenhar importante papel nos casos de contaminação 

devido a doenças, falta de higiene e condutas inadequadas durante a produção. E este 

problema, segundo Pagotto et al. (2018), está diretamente relacionado com a falta de preparo 

dos manipuladores de alimentos. Dessa forma, é necessário dar maior atenção a capacitação 

dos colaboradores, a fim de garantir a inocuidade dos alimentos. 

Neste sentido, a aplicação das BPF’s é fundamental para a garantia da qualidade dos 

produtos (MACHADO et al., 2015) e uma exigência legal, sua implementação é uma 
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ferramenta necessária para que o produto atenda as especificações e com menores riscos de 

contaminação (DEVIDES et al., 2014).  

 

4 MANIPULAÇÃO E CONTAMINAÇÃO DE ALIMENTOS 
 

O início do processo de contaminação dos alimentos ocorre no processo de 

produção da matéria-prima e segue no transporte, recepção e armazenamento. Todavia, 

também pode ocorrer contaminação durante a manipulação, por falta de higiene dos 

manipuladores, equipamentos, utensílios, ambiente e armazenamento inadequado de 

produtos prontos para o consumo. Mesmo após a fase de industrialização a exposição a 

contaminantes continua nos pontos de distribuição, supermercados, mercearias e nas 

residências (RIBEIRO et al., 2010).  

A maioria das toxinfecções alimentares está ligada a contaminação do alimento 

através de seu manipulador. Portanto, é necessário treinamento e conscientização dos 

trabalhadores, visto que eles podem espalhar microrganismos para equipamentos, utensílios 

e alimentos processados. A primeira e principal via de contaminação dos alimentos são as 

mãos sujas e mal lavadas. A contaminação pode ocorrer por contato do manipulador com 

alimentos contaminados ou por manipuladores portadores (sintomáticos ou não) de 

microrganismos de importância sanitária (GONÇALVES, 2013). Além disso, a realização de 

procedimentos de higienização e desinfecção dos equipamentos e utensílios de forma 

inadequada contribuem para a ocorrência de contaminações (PILECCO et al., 2012).  

A limpeza e desinfecção dos equipamentos e utensílios deve ser sempre verificada 

por meio de inspeções. Pode-se, inclusive, fazer uso dos nossos sentidos como visão, olfato 

e tato, o que denominamos de inspeção sensorial. Tem-se também, a inspeção física, que se 

dá através da medição da temperatura da água de limpeza e por meio da inspeção química 

medindo o pH e a concentração dos sanitizantes (GONÇALVES, 2013). As inspeções são 

ações importantes para a garantia da qualidade microbiológica dos alimentos, como grande 

parte das contaminações que ocorrem na indústria de alimentos são oriundas de erro 

humano, a capacitação da mão de obra trona-se item fundamental para reduzir riscos de 

contaminação. 

De acordo com Germano (2003), quando se fala em diminuir os riscos de 

contaminação dos alimentos, é de grande valia a realização de treinamentos com os 

operadores. Dessa forma, os manipuladores de alimentos devem ser supervisionados e 

capacitados periodicamente em higiene pessoal, em manipulação higiênica dos alimentos e 



Fundamentos e Atualidades em Tecnologia e Inspeção de Alimentos  

 

 
 

21 

em doenças transmitidas pelos mesmos (BRASIL, 2004), caso contrário aumenta-se os risco 

de contaminações comprometendo a segurança dos alimentos (TRASEL, 2014). 

 
5 CAPACITAÇÃO E SEGURANÇA DE ALIMENTOS 

 

Uma pesquisa realizada na cidade de Araraquara-SP avaliou o impacto do curso de 

capacitação em BPF’s e obteve resultados satisfatórios com base no aumento nível de 

conhecimento dos participantes pós-treinamento (DEVIDES et al., 2014). Segundo Leite et 

al. (2013) a capacitação de manipuladores de alimentos influenciou positivamente na 

melhoria das condições higiênico-sanitárias em fábrica de doces no município de Pombal-

PB. Por outro lado, Boaventura et al. (2017) não observou diferenças quanto a avaliação de 

conhecimento geral antes e depois de treinamento sobre higiene e BPF’s na produção de 

alimentos, no entanto, evidenciou queda do número de acertos relacionados à higiene pessoal 

após treinamento. Isso mostra que os manipuladores embora possam tem algum 

conhecimento do assunto, este ainda não é suficiente (RIBEIRO et al.; 2010). Reforçando-se 

assim a necessidade de levar conhecimentos teórico-práticos aos manipuladores.  

O conceito de que não só o funcionário deve buscar capacitação, mas de que 

também a empresa deve oferecê-la para seus funcionários ganhou força e mostra que a 

capacitação de pessoas é uma forma de gerar ganhos para a empresa. Foi observado que 

investir nos colaboradores não é benéfico somente para eles, mas também para as empresas 

que buscam melhorar sua eficiência ao ofertar um produto ou serviço de melhor qualidade 

sendo competitivas em um mercado consumidor que se mostra cada dia mais exigente 

(BUDIN e LOPES, 2019). Nesse sentido, treinar e capacitar pessoas é o mesmo que dar a 

elas a oportunidade de aprenderem novas maneiras de agir, novos pensamentos e conceitos, 

a reciclar conhecimentos e a se tornarem mais produtivos e motivados (LEANDRO; 

BRANCO, 2011).  

Segundo Maia e Tolentino (2011), um treinamento sobre BPF’s não é tão fácil de 

ser ministrado, devido à baixa escolaridade de muitos manipuladores, a qual, segundo 

Byrdbredbrenner (2007), mantém estreita relação com a velocidade de aprendizagem em 

treinamentos, principalmente quando se trata de atividades correlatas a escrita, concentração 

e interpretação (MAIA; TOLENTINO, 2011). Já nas capacitações práticas, forma-se uma 

imagem na memória dos funcionários, o que pode facilitar o aprendizado (HANSSON, 

2007). Por isso é tão importante se conhecer o perfil socioeconômico dos manipuladores de 

alimentos e o seu nível de escolaridade para implementação de programas de capacitação 
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visando a segurança e a qualidade dos alimentos (DEVIDES et al., 2014). Segundo o estudo 

de Devides et al. (2014), a maioria dos manipuladores de alimentos que participaram da 

capacitação eram do sexo feminino (63%), solteiros (42%) e jovens com idade entre 21 e 30 

anos (33%). Observou-se que a inserção de jovens nesta área é relativamente comum, e como 

na maioria das vezes esta é sua primeira experiência profissional, capacitá-lo representa uma 

excelente oportunidade para implantar conceitos de higiene e boas práticas na manipulação 

dos alimentos. Neste mesmo estudo, cerca de 55% dos participantes do curso declararam 

possuir 2º grau completo e 13% ainda frequentavam a escola para concluir os estudos. 

Segundo Maia e Tolentino (2011), o tempo de profissão também influenciou na 

quantidade de acertos em questionário aplicado sobre BPF’s, dessa forma quanto maior o 

tempo de experiência (acima de 12 anos), menor o nível de conhecimento (menos de 50% 

de acertos). Pagotto et al (2018) observou que o baixo grau de conhecimento por parte dos 

manipuladores acarretou a inadequada manipulação de alimentos. Foi constatado maior 

percentual de erro nas questões básicas, como por exemplo a higiene das mãos com 93,3%. 

Reforçando assim que o mais importante do treinamento é a busca por mudança de hábitos 

e comportamentos das pessoas treinadas, e não focar somente em passar conhecimentos 

(GERMANO, 2003). 

Nota-se, que é necessário o uso de tecnologias que garantam o pleno entendimento 

por todos (FORMIGONI et al., 2017). Segundo Gonçalves (2013) somente 22% da mão de 

obra é qualificada e que ainda há muita falta de informação sobre segurança dos alimentos 

por parte dos manipuladores, e dentre os que tem algum conhecimento, ainda existem muitas 

dúvidas. Por isso é tão importante a avaliação das atitudes, da prática e do conhecimento da 

equipe (PAGOTTO et al., 2018). O processo educativo deve ser visto com responsabilidade 

e competência, e deve ser utilizado visando a prevenção ou pelo menos, a mitigação dos 

problemas causados pela má conduta dos manipuladores (GONÇALVES, 2013). Para isso, 

o curso de treinamento em BPF’s deve ser focado na realidade da empresa e de seus 

manipuladores, para que seus objetivos sejam alcançados (ARAÚJO et al, 2014; BERTOLO 

et al., 2016). 

Todavia, não existe um padrão de treinamento a ser seguido, com conteúdo 

programático e frequência. No entanto, é necessário manter registrados os treinamentos, o 

conteúdo utilizado, bem como a carga horária. A verificação do resultado dos treinamentos 

pode ser realizada por auditoria de pessoal responsável da própria empresa ou fiscalizações 

dos órgãos responsáveis (PILECCO et al., 2012). É importante frisar que, a periodicidade 

desses treinamentos serve para manter a higiene e a qualidade em todo o processo de 
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produção (MACHADO et al., 2015). No entanto, Pilecco et al. (2012), ao adotar diferentes 

frequências de treinamento em BPF’s em fábrica de ração animal, consideraram a frequência 

de treinamentos quinzenais a mais eficaz, reduzindo o maior número de não conformidades 

por hora de treinamento efetuado. 

Vasques e Madrona (2016) após a implementação das BPF’s e dos procedimentos 

operacionais padrão observaram mudanças significativas principalmente após a capacitação 

dos manipuladores de alimentos, com destaque para a melhora no cuidado com a higiene 

dos equipamentos, utensílios e instalações internas, sobretudo na manipulação dos alimentos 

e higiene pessoal. Mesmo com resultados satisfatórios, esses autores relatam que muitos itens 

relacionados às BPF’s ainda precisam ser melhorados, o que faz da capacitação um processo 

gradativo e constante até que todas as normas e regras estabelecidas no manual tornem-se 

procedimentos. Para isso ressalta-se a importância das auditorias internas, para que os 

funcionários se sintam na responsabilidade de cumprir as normas, e da manutenção dos 

registros de atividades, como uma forma de auxiliar as monitorias e permitir a realização da 

rastreabilidade, caso seja necessário (MACHADO et al., 2015). 

Atualmente tem-se exigido mais agilidade e inovação das empresas. Isso é 

conseguido através da valorização de seus funcionários e do conhecimento que eles têm 

(BUDIN e LOPES, 2019). Para Costa et al (2012), as capacitações, é uma das formas de fácil 

aplicação e de baixo custo para atender as exigências de mercado e estar em conformidade 

com a lei. Desse modo, para se manter em um mercado consumidor cada vez mais exigente, 

competitivo e sempre bem informado, deve-se fornecer sempre um produto de melhor 

qualidade. Com isso, a capacitação de pessoal se torna um diferencial, contribuindo para a 

vida profissional dos funcionários e para a sobrevivência da empresa no mercado em que 

está inserida (BUDIN e LOPES, 2019).  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A implantação das Boas Práticas de Fabricação é a base para se obter um processo 

de fabricação de produtos com qualidade. Sua aplicação é um grande passo dado pelas 

indústrias que querem atender o consumidor, que está cada vez mais exigente. 

Independentemente do nível de escolaridade dos nossos trabalhadores, a capacitação ainda 

é a ferramenta mais simples e de custo mais acessível, sendo importante para se obter um 

resultado satisfatório dentro dos padrões exigidos e utilizado por aqueles que buscam 

melhoria contínua dentro do processo.   
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Sendo assim, é recomendável a adoção de treinamentos em caráter admissional e 

periódico, com o uso de várias metodologias, não só a teoria, como também atividades 

práticas para promover o aprendizado do colaborador, e com isso oportunizar a mudança de 

suas atitudes, desenvolvendo melhor e de forma mais consciente suas atividades, satisfazendo 

assim as exigências legais e o consumidor.  

Além disso, também é necessário, que a diretoria da empresa esteja comprometida 

com a capacitação dos manipuladores de alimentos de forma a contribuir para o 

aperfeiçoamento pessoal e profissional e para a busca de melhorias no processo cotidiano de 

trabalho, sendo primordial para um processo de produção com qualidade. 
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RESUMO 

Os laticínios no Brasil se destacam positivamente pela sua 
importância na economia (empregos e agregação de valor aos 
produtos), e negativamente contribuindo para os impactos 
ambientais. Dentre estes, tem-se a geração de efluentes, resíduos 
sólidos, emissões atmosféricas, ruídos e vibrações. É sabido que, o 
controle da geração dos impactos, tais como, tratamento de 
efluentes e disposição de resíduos sólidos, são críticos nos 
processos industriais, sendo negligenciados em alguns casos, 
ocasionando danos ambientais relevantes. As indústrias que 
buscam tecnologias para uma produção mais eficiente e 
ambientalmente adequada a fim de reduzir os impactos ambientais 
tendem a se destacar no mercado, pois atendem as novas exigências 
dos consumidores, de produtos sustentáveis. Neste sentido, o 
objetivo deste trabalho é realizar um levantamento teórico das 
atividades desenvolvidas nos laticínios, identificando os fatores que 
ocasionam perdas na produção de modo a minimizar os impactos 
ao meio ambiente. 
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Dairy products in Brazil stand out positively for their importance 
in the economy (jobs and adding value to products), and negatively 
contributing to environmental impacts. Among these, there is the 
generation of effluents, solid waste, atmospheric emissions, noise 
and vibrations. It is known that the control of the generation of 
impacts, such as the treatment of effluents and disposal of solid 
waste, are critical in industrial processes, being neglected in some 
cases, causing significant environmental damage. Industries that 
seek technologies for more efficient and environmentally friendly 
production in order to reduce environmental impacts tend to stand 
out in the market, as they meet the new demands of consumers, 
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for sustainable products. In this sense, the objective of this work is 
to carry out a theoretical survey of the activities developed in the 
dairy, identifying the factors that cause losses in production in 
order to minimize the impacts on the environment. 

  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A indústria de laticínios possui a importante missão de processar e beneficiar o leite, 

bem como de produzir seus derivados. Para Carvalho (2010a) laticínio é um produto 

comestível cujo elemento principal de sua constituição é o leite ou ainda qualquer produto 

oriundo desta atividade industrial. Assim, como produtos de laticínios têm-se o leite 

pasteurizado, leite desnatado, leite condensado, cremes de leite, queijos, manteiga, doce de 

leite, iogurte, as bebidas fermentadas, os sorvetes, dentre outros. 

Por ser uma atividade de destaque no cenário econômico do Brasil, a indústria de 

laticínios necessita cada vez mais de profissionalização da produção, de modo a aprimorar 

os métodos para melhor elaboração de produtos, tornando-os diferenciados e competitivos 

(SLACK et al., 2009).  

Segundo Carvalho (2010b), devido a diversos fatores, em especial a competitividade 

oriunda de empresas de laticínios de grande porte, a exigência em relação à melhoria na 

qualidade da matéria-prima vem transformando o setor leiteiro brasileiro. Assim, deverão 

surgir novos produtos/serviços visando o atendimento das necessidades dos consumidores.  

Neste contexto de qualidade, a indústria afirma que a segurança do leite é apurada 

em todas as etapas do processo produtivo, considerando que em todas elas existe a 

possibilidade de contaminação com agentes que possam comprometer a saúde do 

consumidor (MENSEN, 2015). 

Para garantir a higiene e a segurança dos produtos na indústria realiza-se o controle 

logo na recepção do leite, ou seja, antes mesmo de seu processamento. Além disso, é 

importante ressaltar que é necessário cuidado na obtenção o leite, uma adequada classificação 

e refrigeração e o transporte deve ser realizado em ambiente limpo e refrigerado (MENSEN, 

2015). 

Ao chegar à indústria o leite deve passar por análises importantes, tais como a 

verificação da temperatura de chegada do leite, acidez, teste do alizarol e crioscopia, a fim de 

garantir sua qualidade para processamento (SLACK et al., 2008).  

Além disso, é importante adequar o arranjo produtivo aos processos, organizar o 

layout e pessoas dentro da produção e suas inter-relações. Pois, manter o equilíbrio das 
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atividades evita que haja movimentação excessiva de pessoas, materiais e informações, 

promovendo de forma organizada o sequenciamento das etapas produtivas. Para tanto, 

busca-se a redução de todas as formas de perdas eliminando as atividades que não agregam 

valor (SLACK et al., 2008). 

O objetivo deste artigo é realizar um estudo das atividades desenvolvidas pela 

indústria de laticínios (produção, gestão, redução de custos de produção) identificando os 

fatores que possam ocasionar perdas e/ou que provocam impactos ambientais a fim de 

minimizá-los.  

 

2 INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS  

 

As indústrias de laticínios se originaram na metade do século XIX, quando iniciaram 

as etapas de refrigeração e concentração de leite com intuito de armazenarem em recipientes 

esterilizados. Essa nova condição de higiene, foi um marco inicial da profissionalização da 

produção de leite para expansão das vendas nas grandes cidades. Posteriormente, foi adotada 

a tecnologia da pasteurização, fundamental para ampliar mercados e garantir a segurança 

alimentar do leite (FARIA, 2015).  

É sabido que, os produtos lácteos há milhares de anos são utilizados na alimentação 

humana. Historicamente o leite de vaca foi introduzido na alimentação humana através do 

povo romano. O leite consumido anteriormente era o de cabras, ovelhas e burros e foram 

eles também que aperfeiçoaram a técnica para trabalhar seus derivados (PARMALAT, 2016).  

A indústria de alimentos é uma das estruturas produtivas mais tradicionais 

existentes no país. Entre os anos de 2000 e 2010, o setor alimentício apresentou o maior 

superávit da indústria brasileira, com US$ 201,2 bilhões.  Em relação ao Produto Interno 

Bruto (PIB) do país a indústria da alimentação tem garantido presença média de 9% em sua 

composição (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS, 2014).  

Considerando os variados setores de alimentos no Brasil, o setor de produtos 

lácteos encontrava-se entre os quatro principais, ocupando o segundo lugar no ano 2001, 

perdendo apenas para o setor de derivados de carne. Em alguns anos observou-se no país 

um grande aumento na importação dos produtos derivados do leite, fato esse observado 

devido a sobrevalorização do câmbio, tabelamento de preços para combate à inflação e 

mudanças nas políticas de apoio à produção de leite. Como consequência dessas mudanças 

houve um aumento de investimentos no setor, ocasionando ganhos diretos e indiretos na 

cadeia produtiva (CARVALHO, 2010b).   
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O Brasil foi o quarto maior produtor do mundo de leite in natura no ano de 2013, 

atingindo a marca de 34,3 milhões de toneladas (FAO, 2016). Já em 2015, a produção 

brasileira ultrapassou 35 bilhões de litros de leite, valor que determina investimento no 

aperfeiçoamento das atividades visando atender a demanda do mercado nacional 

(MILKPOINT, 2016a). 

O leite in natura se destaca como uma das seis atividades agropecuárias mais 

importantes do Brasil (EMBRAPA, 2016). A importância do setor também pode ser 

observada pelo expressivo número de empregos gerados, pela agregação de valor aos 

produtos e, por conseguinte, a geração de renda (FAO, 2016).  

As agroindústrias com o passar dos anos além de suprir demandas nutricionais 

também apresentaram uma preocupação em relação ao meio ambiente, de modo, a envolver-

se em uma nova missão, colaborando para o desenvolvimento sustentável (MAGANHA, 

2006).  Isso porque em todo o princípio de produção industrial há exigência de recursos para 

desenvolvimento dos produtos. Esses recursos normalmente se apresentam na forma de 

matéria prima, energia na forma de água, ar, combustível para o seu processamento. Sabendo 

que esses recursos são finitos, sua utilização deve ser de maneira controlada evitando assim 

à escassez e desequilíbrio (MAGANHA, 2006).  

O setor de laticínios exige uma grande demanda por recursos hídricos, nas 

diferentes etapas do processo produtivo, resultando na geração de efluentes industriais, 

principalmente para limpeza, que representa aproximadamente 80% da água consumida 

neste setor (BRIÃO, 2007). 

Observando a questão supracitada, percebe-se que o setor agroindustrial de leite no 

Brasil tem um grande potencial para a poluição ambiental. Deste modo, necessita-se de rigor 

no controle ambiental e desenvolvimento de ações de gerenciamento que permitam um 

controle efetivo dos aspectos e impactos ambientais associados. Assim, a indústria tem 

buscado incrementar com uso de novas tecnologias de controle nos últimos anos, como, por 

exemplo, o uso da tecnologia de membrana filtrante para obtenção das frações proteicas do 

soro (ROHLFES et al., 2011).  
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3 LEITE E PRODUTOS LÁCTEOS 

 

Quando se fala em setor de produção de alimentos fica clara a diferença entre este 

setor e os demais segmentos do mercado, considerando a duração da vida útil do produto. 

É sabido que, trabalhar com tais produtos exige aplicação de tecnologias específicas, sem 

citar que estão sujeitos a ocorrência de imprevistos climáticos. Deste modo, para processar 

tais produtos há uma alta exigência quanto ao controle de qualidade (SANTANA, 2004).  

Devido à vulnerabilidade dos alimentos, a atividade apresenta como peculiaridade 

a susceptibilidade a alterações químicas, nutricionais, sensoriais e microbiológicas, exigindo 

que a manipulação e o armazenamento sejam realizados de maneira adequada e cuidadosa. 

O intervalo de tempo entre a coleta e o processamento, é um fator muito importante para 

produção, pois, este é limitado e pouco flexível, necessitando ser rigorosamente cumprido 

(SANTANA, 2004). Para melhor entendimento do setor lácteo e considerando a grande 

diversidade de produtos, se faz necessário, deixar claro conceitos básicos como: leite e 

produtos lácteos. 

Segundo o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) “entende-

se por leite, sem outra especificação, o produto oriundo da ordenha completa, ininterrupta, 

em condições de higiene, de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas”. Desse modo, o 

leite, de outras espécies de animais, deve denominar-se segundo sua espécie procedente 

(BRASIL, 2017). Enquanto, “os produtos lácteos são obtidos mediante processamento 

tecnológico do leite, podendo conter ingredientes, aditivos e coadjuvantes de tecnologia, 

apenas quando funcionalmente necessários para o processamento” (BRASIL, 2017).  

O leite em termos nutricionais é considerado um produto completo, uma vez que 

composto por uma parte úmida, representada pela água, e uma parte sólida, denominada 

extrato seco total, constituído por gordura, carboidratos (lactose), proteínas e sais minerais 

cujos percentuais estão expostos na Figura 1 (SILVA et al., 2012). 
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Figura 1. Distribuição percentual da composição do leite bovino. 

 

Fonte: SILVA et al., 2012 

 

Ressalta-se que a composição centesimal do leite pode sofrer variações a depender 

de alguns fatores, tais como: espécie lactante (bovina, bubalina, caprina, ovina etc.), raça 

(holandesa, jersey etc.), período de lactação, alimentação, saúde do animal, individualidade, 

diferença entre os quartos do úbere, idade, clima, intervalo entre as ordenhas, estação do ano. 

Além disso, o rendimento do leite está diretamente relacionado à fração de extrato seco, ou 

seja, quanto maior a matéria seca, melhor o rendimento e elaboração dos produtos lácteos 

(MAGANHA, 2006). 

 

4 QUALIDADE DO LEITE E FLUXO DO LEITE NA INDÚSTRIA 

 

Para atestar a qualidade do leite in natura que será processado pela indústria é 

importante observar suas características físico-químicas, devendo ser compatíveis com 

padrões de qualidade estabelecidos pela Instrução Normativa (IN) de nº 62 (BRASIL, 2011a). 

Os parâmetros estabelecidos pela legislação têm o objetivo de conferir as reais 

condições em que o leite foi obtido, processado ou até mesmo indicar a ocorrência de algum 

tipo de fraude. Deste modo, no Quadro 1 está descrito alguns parâmetros físicos e químicos 

do leite recomendados pela IN 62 (BRASIL, 2011a). 

Quando o leite chega ao laticínio, considerando que foi realizada uma obtenção 

higiênica (ordenha), que a coleta na fazenda e o transporte seguiram os requisitos 

estabelecidos, o leite ainda na plataforma de recepção, imediatamente ao ser recebido, é 



Fundamentos e Atualidades em Tecnologia e Inspeção de Alimentos  

 

 
 

33 

submetido às análises preliminares supracitadas, antes de seguir no fluxo da linha de 

produção dentro do laticínio (SILVA et al, 2012). 

 

Quadro 1. Principais parâmetros (e suas mensurações) recomendados para o leite também utilizados para 

indicar a presença de fraudes. 
Parâmetro Descrição 

Temperatura de 
conservação 

A temperatura de armazenamento indicada, ainda na fazenda, deve ser igual ou inferior 
a 4 °C dentro de três horas após o término da ordenha, podendo alcançar no máximo 
até 7 °C, no momento de recebimento no estabelecimento industrial. Esta temperatura 
inibe o crescimento de microrganismos presentes no leite, pois diminui sua velocidade 
de multiplicação. 

Acidez titulável Expressa em % em ácido lático, diz respeito tanto ao ácido láctico quanto a outros 
componentes que também podem interferir nesta característica, tais como citratos, 
fosfatos e proteínas. A acidez do leite é mensurada, através do acidímetro Dornic. Este 
equipamento tem a finalidade de verificar o grau de metabolização da lactose a ácido 
láctico, que é baseado na titulação com solução básica do ácido láctico da amostra na 
presença do indicador. O teste do alizarol baseia-se na ocorrência de coagulação por 
efeito da elevada acidez ou do desequilíbrio salino, quando se promove 
desestabilização das micelas pelo álcool e na mudança de colocação da mistura pela 
alizarina, como indicador de pH auxiliando. A acidez do leite varia de 14 a 18º D (graus 
Dornic). Outra maneira de aferir a presença de ácidos no leite é por meio da medição 
do pH. Em condições normais, o pH apresenta-se em 6,7 (SILVA et al., 2012).   

Densidade Utilizada no controle de qualidade do leite, relaciona seu peso e volume, sendo 
normalmente mensurada a 15 ºC, ou corrigida para esta temperatura. Seu valor deve 
estar compreendido entre 1,028 e 1,034 g/ml (BRASIL, 2017).  Leites de composições 
diferentes podem apresentar o mesmo grau de densidade. Para determinar a densidade, 
utiliza-se um instrumento denominado termolactodensímetro (SILVA et al., 2012).  

Determinação da 
gordura no leite 

A gordura está dentre os componentes do leite que mais sofre variação e normalmente 
é o primeiro a sofrer alterações diante de qualquer fator de origem genética, ambiental 
e fisiológica que esteja afetando o metabolismo normal da vaca. Para determinar a 
gordura do leite utiliza-se o método de Gerber que consiste na destruição do estado 
globular da gordura e a dissolução da caseína. O álcool isoamílico usado para diminuir 
a tensão na interfase entre a gordura e a mistura ácido-leite, facilitando a separação da 
gordura. Essa diminuição na interfase facilita a ascensão dos glóbulos de gordura 
menores durante a centrifugação (MENSEN, 2015). De acordo com a Instrução 
Normativa n° 62 (BRASIL, 2011a), o leite deve apresentar o teor mínimo de 3,0 g/ 
100g de gordura para leite cru refrigerado e leite pasteurizado. 

Índice crioscópico 
ou crioscopia 

Refere-se à medida do ponto de congelamento do leite ou da depressão do ponto de 
congelamento do leite em relação ao da água. O ponto de congelamento do leite aceito 
pela legislação brasileira é de - 0,530ºH a -0,550ºH (equivalentes a -0,512ºC e a -
0,531ºC). A temperatura de congelamento do leite é mais baixa do que a da água devido 
ao efeito das substâncias dissolvidas no leite, principalmente a lactose e os sais 
minerais. Sabendo que a água é o componente mais constante do leite, e aguagem é 
falsificação mais comum, esse índice é usado para detectar adulteração do leite com 
água.  

Extrato seco 
desengordurado 

 Compreendem-se todos os elementos do leite, exceto a água e a gordura. Quanto 
maior esse componente no leite, maior será o rendimento dos produtos 
(MILKPOINT, 2016 b). 
Valor de referência mín. 8,4 g/100 g 

Proteínas A proteína do leite é constituída por 80% caseína e 20% proteína do soro do leite. A 
caseína apresenta–se como uma proteína "lenta", pois, sua taxa de digestão é mais lenta 
que ocasiona uma distribuição mais prolongada de aminoácidos na circulação. Por 
outro lado, a proteína do soro do leite é uma proteína "rápida", pois é rapidamente 
digerida, proporcionando um rápido aumento dos níveis sanguíneos de aminoácidos, 
e estimula a síntese proteica e a oxidação (MILKPOINT, 2016 b).  
Valor de referência: mín. 2,9 g /100g 

Fonte: BRASIL, 2011a. 
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Na Figura 2 está descrito de maneira esquemática os diferentes caminhos pelo qual 

o leite pode percorrer desde sua obtenção até sua expedição. Ressalta-se que há diferença 

entre os fluxogramas de distintas indústrias, variando de acordo com suas estruturas e setores 

de processamento aos quais o leite será destinado (SILVA et al, 2012).  

 
Figura 2. Fluxo do leite na indústria de laticínios. 

 
Fonte: SILVA et al., 2012. 

 

5 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS RELACIONADOS A INDÚSTRIA 

DE LATICÍNIOS 

 

Em todo processo produtivo existe os pilares que resultam no produto, dentre eles 

pode-se citar insumos, processos e saídas, todavia, em alguns casos pode surgir intemperes 

que pode ocasionar desperdícios, fazendo com que o custo de produção seja elevado. Além 
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disso, pode originar resíduos sólidos, efluentes e emissões atmosféricas podendo assim 

impactar diretamente o meio ambiente (SILVA, 2011).  

Por muito tempo o meio ambiente era considerado uma fonte de recursos fartos, 

na qual não havia necessidade de muito esforço para sua obtenção e, por isso, eram 

classificados como de categoria de bens livres. Esse pensamento, de certa forma, acarretou 

dificuldade de se criar critérios normativos para sua utilização, resultando em graves 

problemas de poluição ambiental que afetaram diretamente toda a população, pois ocorreu 

de maneira indevida a apropriação do ar, da água e do solo (MAGANHA, 2006). Ciente de 

tal fato, a legislação ambiental exige que, independente do seu porte e seu potencial poluidor, 

as empresas armazenem e tratem seus resíduos adequadamente (SILVA, 2011). 

Segundo a NBR ISO 14001, aspecto ambiental “é o elemento das atividades, 

produtos e/ou serviços de uma organização que pode interagir com o meio ambiente de 

forma adversa ou benéfica”. Os aspectos ambientais são constituídos pelos agentes geradores 

das interações, como, emissão atmosférica, odor, resíduos, consumo de matérias-primas, 

energia, água, entre outros (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, 

2015). Por outro lado, conforme definição da NBR ISO 14001, “impacto ambiental é 

qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou em 

parte, das atividades, produtos ou serviços de uma organização” (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, 2015). Em contrapartida, o Conselho Nacional 

de Meio Ambiente (CONAMA) “considera impacto ambiental qualquer alteração das 

propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma 

de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam 

a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, 

as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais” 

(BRASIL, 1986). 

Sabendo que o meio ambiente é diretamente afetado pela geração de resíduos, 

efluentes e emissões, se faz necessário, conhecer o processamento industrial de modo a 

identificar os aspectos e impactos ambientais inerentes à atividade de maneira a propor 

melhorias para o setor. A melhor maneira de realizar o controle ambiental é reduzir a geração 

de resíduos, controlando o processo de forma a reduzir desperdício, adotando práticas de 

reciclagem e reuso, diminuindo assim o custo com tratamento e destinação final (SILVA, 

2011). Para obter êxito no processo de gerenciamento dos resíduos é essencial que a 

organização conheça os tipos de resíduos que são gerados, suas características e fontes de 
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geração (SILVA, 2011). Abaixo é apresentado o fluxograma (Figura 3) que representa o 

processo global de obtenção de produtos lácteos, nele é descrito de forma genérica as etapas 

do processamento do leite, indicados os insumos utilizados como entradas e os impactos 

ambientais que podem ser gerados na saída do produto.  

Para Machado et al. (2001), uma maneira eficaz para controle dos impactos 

ambientais ocasionados pelas indústrias de laticínios seria a otimização e controle dos 

processos dentro da indústria. Também poderia ser realizada uma adequação do consumo 

de alguns insumos tais como água, combustíveis, detergentes, desinfetantes, entre outros e, 

principalmente, o uso de inovação tecnológica para melhor utilização dos subprodutos 

gerados na produção como o soro de leite. Este autor acredita ainda que há uma carência na 

análise de alguns aspectos ligados à industrialização, tais como água, energia, tratamento e 

lançamento de efluentes e disposição de resíduos sólidos, que são determinantes em 

processos industriais, para ele estes aspectos frequentemente são negligenciados.  

 
Figura 3. Etapas genéricas da indústria de produtos lácteos  

 
Fonte: MAGANHA, 2006. 

 

Para Machado et al. (2001) na indústria de laticínios os impactos ambientais mais 

relevantes identificados na atividade são a produção de efluentes, a geração de resíduos 

sólidos e as emissões atmosféricas. Tais impactos são agravados principalmente quando são 

emitidos sem nenhum tipo de controle ou tratamento.  
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a) Efluentes  

Os efluentes industriais normalmente são aqueles originários de operações e 

procedimentos que utilizam água, tais como, lavagem de equipamentos e piso, os esgotos 

sanitários gerados e as águas pluviais captadas na indústria (MACHADO et al., 2001).  Exclui-

se apenas a parcela que é incorporada no produto final, no entanto, a parte líquida da matéria 

prima é removida nos processos industriais (CAVALCANTI, 2012). 

Há uma grande variação, tanto em composição quanto em quantidade das águas 

residuais da indústria. Esta variação depende da diversidade dos produtos que são fabricados, 

da capacidade produtiva da indústria, da modernidade dos processos empregados, da 

natureza da atividade, de quais matérias-primas são utilizadas, além das práticas de reciclagem 

e de reuso que são empregadas (CAVALCANTI, 2012). 

No setor de laticínios o consumo médio de água está entre 1,0 e 6,0 litros de 

água/kg de leite recebido (MAGANHA, 2006). Quando se cita o processamento do leite e 

iogurtes, esse consumo apresenta uma variação entre 0,6 a 4,1 litros de água/litro de leite 

processado. Parte desta água é utilizada no processamento (resfriamento, geração de vapor 

etc.), enquanto a maior parte é utilizada na limpeza de superfícies que entram em contato 

com o produto, bem como tanques de fermentação, máquinas de envasamento etc. Estes 

efluentes exibem um elevado teor de matéria orgânica, nitrogênio e fósforo (sobretudo em 

função do uso de produtos para limpeza e desinfecção), observa-se grandes variações no pH 

e variações na temperatura provocadas por etapas específicas do processamento 

(MAGANHA, 2006). 

Segundo Brasil (2011b) os efluentes de qualquer fonte poluidora só podem ser 

devolvidos ao meio ambiente após passarem tratamento adequado que permita que tais 

efluentes se encaixarem nos padrões estabelecidos pela legislação ambiental vigente. Assim 

as principais condições para lançamento de efluentes no corpo receptor previstas são: 

a) pH entre 5 a 9; 

b) Temperatura inferior a 40°C, sendo que a variação de temperatura do corpo 

receptor não deverá exceder a 3°C no limite da zona de mistura; 

c) Materiais sedimentáveis até 1 ml/L em teste de 1 hora em cone Inmhoff. Para o 

lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja praticamente nula, os 

materiais sedimentáveis deverão estar virtualmente ausentes; 
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d) Regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vez a vazão média do 

período de atividade diária do agente poluidor, exceto nos casos permitidos pela autoridade 

competente; 

e) Óleos e graxas: até 20 mg/L para óleos minerais e até 50 mg/L para óleos vegetais 

e gorduras animais 

f) Ausência de materiais flutuantes; 

g) DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) 5 dias a 20°C para remoção mínima 

de 60% de DBO (BRASIL, 2011b). 

No entanto, essa resolução não especifica o Demanda Química de Oxigênio 

(DQO), de modo que Bado et al. (2013) relata que estes limites são estabelecidos em algumas 

legislações ambientais estaduais. No caso do estado de Minas Gerais, o teor de DQO é 

regulado pela Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG Nº 1/2008 (MINAS 

GERAIS, 2008). Nesta normativa o teor de DQO permitido é de até 180 mg/L ou: 

a) Tratamento com eficiência de redução de DQO em no mínimo 55% e média 

anual igual ou superior a 65% para sistemas de esgotos sanitários e de percolados de aterros 

sanitários municipais; 

b) Tratamento com eficiência de redução de DQO em no mínimo 70% e média 

anual igual ou superior a 75% para os demais sistemas. 

Considerando a preocupação com a ocorrência do aumento da concentração de 

matéria orgânica é representada pela elevação dos valores de DBO e DQO, que são 

parâmetros importantes na quantificação do potencial poluidor dos efluentes industriais. 

Quanto maior a quantidade de matéria orgânica, maior será o consumo de oxigênio para 

oxidação da matéria orgânica e menor será a disponibilidade de oxigênio dissolvido na água, 

o que pode causar impactos ambientais que comprometem a vida (BADO et al., 2013). 

 

b) Resíduos sólidos 

A geração de resíduos sólidos também é citada como impacto inerente às atividades 

exercidas no laticínio corresponde a todo tipo de material na forma sólida resultante da sobra 

de um processo. São citados restos de matéria-prima, produto acabado, embalagens, os lodos 

provenientes de sistemas de tratamento de água e efluentes, resíduos gerados em 

equipamentos e instalações de controle de poluição atmosférica, entre outros (SILVA, 2011).   

Os resíduos sólidos gerados no laticínio podem ser subdivididos de acordo com sua 

origem em dois grupos principais. Sendo o primeiro grupo dos resíduos originados nos 

escritórios, nas instalações sanitárias e nos refeitórios da indústria, composto por papéis, 
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plásticos e embalagens diversas gerados nos escritórios, resíduos provenientes dos sanitários 

como papel toalha, papel higiênico, além dos resíduos de refeitório/cantina, restos de 

alimentos, produtos deteriorados, embalagens diversas, papel filtro etc. O segundo grupo é 

composto pelos resíduos sólidos industriais provenientes das diversas operações e atividades 

relacionadas diretamente à produção industrial e demais unidades de apoio. São basicamente 

sobras de embalagens, embalagens defeituosas, papelão, plásticos, produtos devolvidos, 

embalagens de óleos lubrificantes, resíduos da estação de tratamento de efluentes (sólidos 

grosseiros, areia, gordura, lodo biológico etc.) e cinzas de caldeiras, caso de caldeiras a lenha 

(SILVA, 2011).     

No laticínio de modo geral os resíduos de ocorrência comum são o plástico 

(polietileno de baixa densidade e de alta densidade) usado para a embalagem de leite 

pasteurizado, iogurte e bebidas lácteas, bem como de filmes plásticos diversos usados na 

embalagem de queijos. No caso da produção de manteiga, pode haver filmes de papel, usados 

na embalagem de tabletes. E ainda nas indústrias onde se produz doce de leite e requeijão 

também há resíduos de lata, vidro ou de embalagens de plástico semiflexível (SILVA, 2011).    

Todos os resíduos gerados na indústria devem ser identificados e classificados para 

definir a forma mais adequada para sua disposição final (KOROIVA, 2018). De acordo com 

a Associação Brasileira de Normas Técnicas, (2004) os resíduos sólidos industriais são 

divididos da seguinte forma: 

– Resíduo Classe I: resíduos que apresentam periculosidade em função de suas 

características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade ou patogenicidade, 

apresentando diversos riscos à saúde e ao meio ambiente. 

– Resíduos Classe II-A (não inertes): resíduos com propriedades de 

biodegradabilidade, solubilidade em água ou combustibilidade. 

– Resíduo Classe II-B (inertes): após ensaiados não tem concentrações superiores 

aos padrões estabelecidos e permanecem inertes ao longo do tempo não apresentando 

variações nem solubilidade. 

Há também outras normas técnicas que especificam as condições necessárias para 

o adequado acondicionamento, transporte e destinação final. O tempo em que os resíduos 

ficam estocados na indústria é chamado “armazenagem temporária” (SILVA, 2011).  

Para minimizar a geração dos resíduos sólidos há algumas diretrizes que podem ser 

seguidas com intuito de controlar os resíduos gerados nos processos produtivos e unidades 

de apoio de modo a garantir um gerenciamento adequado, tais como: redução dos resíduos 
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nas fontes de geração; reuso; reciclagem (interna ou externa); tratamento e destinação final. 

Ainda para aperfeiçoar as ações de controle a empresa pode implementar alguns programas 

de manutenção preventiva de equipamentos e ferramentas de padronização e garantia da 

qualidade dos processos produtivos e produtos acabados, tais ações são importantes na 

redução das perdas de matéria-prima e insumos necessários ao processo produtivo, bem 

como reduzem o consumo de água e de produtos químicos usados nas operações de 

higienização. Promover a segregação dos resíduos e reduzir o consumo de energia, de 

maneira a diminuir o custo com tratamento e disposição final além de reduzir os impactos 

ambientais (SILVA, 2011).  

 

c) Emissão atmosférica 

De acordo com Pires (2005) os poluentes atmosféricos podem ser classificados 

como sólidos, líquidos e/ou gasosos, de acordo com seu estado de agregação. Em atenção a 

Resolução n° 003 de 28 de junho de 1990 do CONAMA (BRASIL, 1990), “entende-se como 

poluente atmosférico qualquer forma de matéria ou energia com intensidade e em 

quantidade, concentração, tempo ou características em desacordo com os níveis 

estabelecidos, e que tornem ou possam tornar o ar”:  

I - Impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde;  

II - Inconveniente ao bem-estar público;  

III - Danoso aos materiais, à fauna e flora.  

IV - Prejudicial à segurança ao uso e gozo da propriedade e às atividades normais da 

comunidade. 

As emissões atmosféricas geradas na indústria de laticínios são provenientes da 

queima dos combustíveis nas caldeiras, podendo ser a óleo ou à lenha, cujo vapor é usado 

no aquecimento da água para a limpeza e desinfecção de pisos e equipamentos e em etapas 

do processo produtivo, como a pasteurização do leite e a fabricação de queijos. A combustão 

do óleo resulta na emissão de poluentes atmosféricos, tais como material particulado, 

monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrogênio (NOX), óxidos de enxofre (SOx) e 

hidrocarbonetos. A queima da lenha também libera esses mesmos poluentes, além de 

compostos voláteis como o ácido acético (CH3COOH), metanol (CH3OH), acetona 

(CH3(CO)CH3) e acetaldeído (CH3CHO) (FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE 

MINAS GERAIS, 1982).  

Além desse, existe ainda gases refrigerantes, oriundos de eventuais vazamentos nos 

tubos de refrigeração, de vapor das tubulações, exaustão de ar quente do evaporador de leite, 
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esterilização das folhas de alumínio com peróxido de hidrogênio, em máquinas Tetra Park®, 

odores, vapores da(s) torre(s) de resfriamento (MAGANHA, 2006).  

Dentre as estratégias de controle de emissões de material particulado e óxidos de 

enxofre das caldeiras, é descrito a utilização de equipamentos de controle de poluentes, sem 

esquecer-se das medidas de controle indiretas tais como a otimização dos processos de 

combustão, manutenção adequada dos equipamentos, controle operacional apropriado, bem 

como do treinamento de operadores (MACHADO et al., 2001).  

 

d) Poluição sonora 

Convém lembrar que, ainda como impacto ambiental é descrito o ruído e/ou 

vibração, que pode trazer incômodo quando a indústria está localizada próxima a centros 

urbanos. Isto se deve aos ruídos emitidos pelo desenvolvimento das atividades industriais, 

incluindo equipamentos de refrigeração e tráfego de caminhões, as partes móveis de motores 

elétricos de bombas, o funcionamento de diversos equipamentos e os mecanismos de 

transporte de materiais. Tais ruídos e/ou vibrações são passíveis de causar incômodos à 

população de entorno (MAGANHA, 2006).  

Para Tostes (2003), a mitigação de ruídos pode-se intervir na fonte, no meio e no 

homem, nesta ordem prioritária, quando viável tecnicamente. Assim: 

a) No controle da fonte: medidas técnicas devem ser utilizadas para minimizar a emissão 

de ruídos dos maquinários e medidas administrativas devem ser empregadas na produção. 

Dentre as providencias tomadas, tem se como exemplo a redistribuição das operações, a 

substituição de peças de materiais rígidos por absorventes, a instalação de sistemas 

amortecedores e a manutenção adequada dos equipamentos;  

b) Para controle do meio: as medidas objetivam impedir a propagação dos ruídos, para 

isso é necessário, promover isolamento entre a fonte e do receptor. No enclausuramento da 

fonte, faz-se uso de barreiras, adequação no ambiente e nos materiais utilizados na 

construção, permitindo assim isolamento acústico destas; 

c) No controle do homem: o último na ordem das prioridades, as principais medidas 

resumem-se à redução do tempo de exposição e o uso de EPI’s (Equipamentos de Proteção 

Individual), como por exemplo, protetores auditivos, pelos indivíduos.  

Para garantir que as atividades e operações das indústrias mantenham os limites de 

tolerância a Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho, determina os limites 

para ruído contínuo e intermitente (BRASIL, 2012). Considerando que na indústria de 
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laticínios estes ruídos são contínuos, o nível máximo permitido é de 85 dB (decibéis) para 

jornadas de trabalho de 8 horas diárias (BRASIL, 2012).  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sabe-se que o leite em termos nutricionais é considerado um produto completo, no 

entanto, possui como característica peculiar sua susceptibilidade a alterações químicas, 

nutricionais, sensoriais e microbiológicas. Fato que o classifica como um produto muito 

exigente em termos de manipulação e armazenamento, desta maneira, é importante destacar 

que o controle de qualidade dentro da indústria seja bem eficiente, evitando perdas no 

processo de produção.  

Considerando que o mercado de lácteos a cada dia se mostra mais competitivo, é 

fundamental que haja um investimento em profissionalização das ações ligadas aos processos 

produtivos, em busca de sobrevivência.  Diante desse cenário, as empresas que buscam uma 

produção mais eficiente e que se preocupam com as questões ambientais, apresentam uma 

tendência maior em sobressair no mercado, pois, essas empresas se encaixam nas novas 

exigências do consumidor.  

A indústria deve colocar em prática algumas estratégias de gestão de recursos com 

intuito de reduzir a geração de efluentes e resíduos e outras perdas do processo.  Dentre as 

estratégias, podem citar algum tipo de mudança dentro da planta industrial como melhorias 

dos procedimentos operacionais e otimização das operações de limpeza, realização de 

manutenção preventiva para máquinas, equipamentos e instalações.  

De maneira geral, deve-se considerar o uso de soluções tecnológicas como parte de 

um sistema de gestão e controle ambiental, de modo, aperfeiçoar o processo industrial e 

promover o treinamento e conscientização dos funcionários.  
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RESUMO 

A comercialização de polpas de frutas congeladas tem apresentado 
alto índice de crescimento nos últimos anos, principalmente no 
Nordeste brasileiro, com grande potencial mercadológico devido à 
variedade de frutas. O objetivo do estudo foi avaliar material 
estranho presentes em diferentes amostras de polpa de frutas 
comercializadas em mercado público da cidade de Fortaleza - CE, 
nos períodos de novembro de 2019 a fevereiro de 2020. Foram 
avaliadas 120 amostras de polpa de frutas congeladas de diferentes 
frutas (manga, acerola, goiaba, caju, cajá) sendo 24 de cada sabor. 
O produto encontrava-se em embalagens fechadas em pacotes 
semipermeáveis, acondicionadas em ambiente refrigerado. 
Estabeleceu-se como unidade amostral 100 g de polpa de fruta 
adquirida de cada estabelecimento dentro do mercado público.  As 
amostras foram coletadas de forma aleatória conforme a disposição 
do consumidor sendo colhida 30 amostras durante 4 meses. As 
amostras foram identificadas, codificadas e posteriormente 
acondicionadas individualmente em recipientes de plástico 
próprio, e em seguida, armazenadas em bolsa térmica e 
encaminhadas, para Laboratório Vettings situado dentro da 
Universidade Estadual do Ceará, para processamento posterior. As 
amostras foram processadas utilizando-se dois métodos: o de 
Hoffmann (sedimentação espontânea) para identificação dos 
parasitos e o de flutuação (Isolamento de sujidades) de quaisquer 
naturezas. Das 120 amostras foi observado a maior prevalência de 
Toxocara (55%), Ancylostoma (26%), Ascaris (5%) e Trichuris 
(5%). As 120 amostras de polpa de frutas também foram avaliadas 
quanto à presença de sujidades. Dentre as sujidades de maior 
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 ocorrência destaca-se a presença de insetos inteiros identificados 
em 57,5% das polpas avaliadas, seguido da presença de plásticos e 
pedras em 23,3% das amostras. Ácaros (8,33%), partes de insetos 
(10%) e pelos (12,5%). Conclui-se que a presença de estruturas 
parasitárias e sujidades nas polpas de fruta artesanal 
comercializadas no mercado central de Fortaleza estão impróprias 
para o consumo. 

  

  

 

EVALUATION OF STRANGE MATERIAL IN FROZEN FRUIT 
PULPS AND COMMERCIALIZED IN THE PUBLIC MARKET IN 
THE CITY OF FORTALEZA, CEARÁ, BRAZIL 
 

 ABSTRACT 

Keywords:  

Insects 

Parasites 

Food Security 

The sale of frozen fruit pulps has shown a high growth rate in 
recent years, mainly in Northeast of Brazil, with great market 
potential due to the variety of fruits. The objective of the study was 
to evaluate foreign material present in different samples of fruit 
pulp sold in a public market in the city of Fortaleza-CE, in the 
periods from November 2019 to February 2020. 120 samples of 
frozen fruit pulp of different fruits were evaluated (mango, acerola, 
guava, cashew, cajá) with 24 of each flavor. The product was in 
packaging closed in semipermeable packages, packed in a 
refrigerated environment. 100 g of fruit pulp acquired from each 
establishment within the public market was established as a sample 
unit. The samples were collected at random according to the 
consumer's disposition and 30 samples were collected during 4 
months. The samples were identified, coded and subsequently 
individually packed in their own plastic containers, and then stored 
in a thermal bag and sent to Vettings Laboratory located within the 
State University of Ceará, for further processing. The samples were 
processed using two methods: Hoffmann's (spontaneous 
sedimentation) to identify parasites and fluctuation (dirt isolation) 
of any nature. Of the 120 samples the highest prevalence of 
Toxocara (55%), Ancylostoma (26%), Ascaris (5%) and Trichuris 
(5%) was observed. The 120 samples of fruit pulp were also 
evaluated for the presence of dirt. Among the most frequently 
occurring soils the presence of whole insects identified in 57.5% of 
the evaluated pulps stands out, followed by the presence of plastics 
and stones in 23.3% of the samples. Mites (8.33%), insect parts 
(10%) and hair (12.5%). It is concluded that the presence of 
parasitic structures and dirt in the pulp of artisanal fruit sold in the 
central market of Fortaleza are unfit for consumption.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil tem a maior produção de frutas in natura no mundo, mas, por serem 

perecíveis, a maioria dessas frutas sofrem deterioração em poucos dias, tendo uma grande 

dificuldade na sua distribuição, principalmente em grandes distâncias. (MORAIS, 2010, 

CALDA et al., 2010). 

A comercialização de polpas de frutas congeladas tem apresentado alto índice de 

crescimento nos últimos anos, principalmente no Nordeste brasileiro, com grande potencial 

mercadológico devido à variedade de frutas e sabores agradáveis. Porém, a sua imensa 

variedade de sabores não contemplados na legislação, aliado ao desenvolvimento do mercado 

informal, podem levar à comercialização de produtos sem a legalização e sem controle 

sanitário devido, pois as unidades fabris se compõem, em sua maioria, de micros produtores, 

onde suas maiores partes utilizam processos artesanais, sem a devida adequação das técnicas 

de processamento. (MACHADO, 2009). 

Atualmente, as polpas de frutas vêm crescendo consideravelmente no mercado. Sua 

popularidade no empreendimento está ligada entre outros fatores, pois, através do perfil dos 

consumidores, os mesmos vêm buscando uma vida mais saudável e de forma que seja mais 

fácil para preparar e que requeira menor tempo possível, tendo assim, produtos de excelente 

qualidade e práticos na hora do preparo. (SOUZA et al., 2011).  

As polpas de frutas têm grande importância como matéria prima em indústrias de 

conservas de frutas, que podem produzir as polpas nas épocas de safra, armazená-las e 

reprocessá-las nos períodos mais propícios, ou de acordo com a demanda do mercado 

consumidor, como doces, geleias e néctares. Simultaneamente, também são vendidos para 

outras indústrias que utilizam a polpa de fruta como parte da formulação de iogurtes, 

biscoitos, bolos, sorvetes, refrescos e alimentos infantis (CALDA et al., 2010; PARIZ, 2011). 

Segundo a legislação brasileira do Ministério da Agricultura, polpa é o produto não 

fermentado, não concentrado ou diluído, obtido pelo esmagamento de frutos polposos, 

através de um processo tecnológico apropriado, com um teor mínimo de sólidos totais 

proveniente da parte comestível do fruto (BRASIL, 2000). Além disso, devem ser preparadas 

com frutas sãs, limpas, isentas de matérias terrosas, de parasitas e detritos de animais ou 

vegetais, não devendo conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem 

substâncias estranhas à sua composição normal, assim como observar as características 

microscópicas, como ausência de sujeiras, parasitas e larvas.  

Uma grande parte da microbiota presente nas frutas reside em sua parte externa, 

sendo o seu interior praticamente estéril, a menos que haja uma ruptura em alguma parte da 
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casca. Devido as frutas e seus derivados serem em geral alimentos ácidos, restringe a 

microbiota deterioradora, especialmente os microrganismos patogênicos. A microbiota 

normalmente presente constitui-se em bolores, leveduras, bactérias lácticas, parasitos e 

outros microrganismos ácido tolerantes como bactérias acéticas, Zymomonas e algumas 

espécies de Bacillus (SANTOS et al., 2008).  

A conservação de polpa de frutas é basicamente determinada por condições que 

preservem suas qualidades organolépticas (aroma, cor, sabor, consistência etc.), que visa 

prevenir o desenvolvimento de microrganismos deteriorantes e a ocorrência de reações 

químicas e enzímicas indesejáveis (SOUZA et al., 2011).  

A microbiota que contamina os produtos de frutas é normalmente proveniente das 

condições da matéria-prima e da lavagem às quais estas são submetidas, além das condições 

higiênico-sanitárias dos manipuladores, equipamentos e ambiente industriais em geral.  

No nosso país, a carência de dados sobre toxinfecções relacionadas a produtos 

frescos ainda é enorme e pode ser justificada pela vida curta de prateleira, pela dificuldade de 

contraprova, pelo grande número de fornecedores diferentes e pela distribuição bastante 

grande de produtos frescos em um curto espaço de tempo, atrapalhando a rastreabilidade de 

agentes patogênicos. Apesar de não registradas, essas doenças não devem ser esquecidas 

(BRUGALLI et al., 2000). No entanto, esta qualidade deve ser criteriosamente avaliada, pois 

os produtos prontos para consumo podem conter microrganismos patogênicos ou 

elementos parasitários patogênicos ao homem, podendo transmitir doenças bacterianas ou 

parasitárias.  

A contaminação de alimentos geralmente ocorre através de conteúdo de fezes 

contendo protozoários e helmintos que são os parasitos mais preocupantes para a saúde 

pública (SHAHNAZI; JAFARI-SABET, 2010). Nesse contexto, o objetivo do presente 

trabalho foi avaliar material estranhos presentes em diferentes amostras de polpa de frutas 

congeladas e comercializadas em mercado público da cidade de Fortaleza, Ceará.      

 

2 METODOLOGIA 

 

Foram avaliadas 120 amostras de polpa de frutas congeladas de diferentes frutas 

(manga, acerola, goiaba, caju, cajá) sendo 24 de cada sabor. O produto foi adquirido no 

supermercado público na cidade de Fortaleza Ceará, no período de novembro de 2019 a 

fevereiro 2020. O produto encontrava-se em embalagens fechadas em pacotes 

semipermeáveis, acondicionadas em ambiente refrigerado. Estabeleceu-se como unidade 
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amostral 100g de polpa de fruta adquirida de cada estabelecimento diferentes dentro do 

mercado público.  As amostras foram coletadas de forma aleatória conforme a disposição do 

consumidor sendo colhida 30 amostras durante 4 mês. As amostras foram identificadas, 

codificadas e posteriormente acondicionadas individualmente em recipientes de plástico 

próprio, e em seguida, armazenadas em bolsa térmica e encaminhadas, para Laboratório 

Vettingns situado dentro da Universidade Estadual do Ceará, para processamento posterior.  

A análise e determinação de matérias estranhas presentes nos alimentos pode ser 

realizada pelo método de observação macroscópica ou por meio de métodos de isolamento 

para a detecção microscópica. Neste trabalho utilizou-se os métodos de sedimentação 

espontânea para identificação dos parasitos e o de flutuação, para identificação de sujidades 

leves (isolamento de sujidades), de acordo com as recomendações de KRAMER e TWIGG 

(1970, apud FEITOSA et al., 1997) e pelo método de sedimentação espontânea para a 

identificação das formas parasitarias.  

 

2.1 Descrição do método para identificação de parasitos 

 

Segundo Hoffmann et al. (1934) o método de sedimentação espontânea tem como 

princípio básico a identificação tantos os helmintos como os protozoário. Foram pesadas 

das 50g de polpas de frutas congeladas. As amostras depois de pesadas foram descongeladas 

normalmente em recipiente de vidro (baques). A solução foi tamisada, após lavagem com 

água destilada e transferida para um cálice de Hoffman com capacidade para 250 ml, onde 

foi deixado em repouso por aproximadamente 2 horas.  Findado o período de 2 horas, 

decantou-se o sobrenadante ficando somente o precipitado. O precipitado foi examinado em 

triplicata fazendo o uso de microscópio óptico, utilizando objetivas de 10X e 40 X.  

 

2.2 Isolamento das sujidades  

 

Foram pesado 500 g da amostra e transferido para um frasco de Wildman 

acrescentado água destilada e óleo de rícino. A solução foi agitada durante 2 minutos e 

adicionou-se água a temperatura de 55-75°C. O frasco foi deixado em repouso por alguns 

minutos, agitando-o ocasionalmente. As bolhas de óleo da parede do frasco foram retiradas 

com o auxílio do bastão de agitação. Quando o óleo parou de subir e a fase aquosa ficou 

bem definida, adicionou-se água quente bem devagar, trazendo o óleo até o gargalo.  O 

agitador foi removido vagarosamente até a camada superior do óleo, depois o frasco foi 

fechado com tampa própria. A fase oleosa foi transferida para Becker, e a decantação do óleo 

no becker foi repetida várias vezes para total remoção do mesmo. Descartou-se o conteúdo 
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do frasco e completou-se cerca de ¾ da capacidade do frasco com água quente. Transferiu-

se o óleo coletado mais as águas de lavagem para um frasco e separou-se o óleo, como 

anteriormente indicado num becker. Filtrou-se sob vácuo a amostra coletada no becker, 

removeu-se o papel de filtro e observou-se através de estereoscópio. Contou-se e identificou-

se o material observado (FEITOSA et al., 1997).  

As matérias estranhas foram quantificadas e agrupadas nas categorias com: Pedras, 

insetos inteiros, insetos quebrados (fragmentos) parte do inseto patas, antenas) e ácaros. 

 

2.3 Análise dos dados  

 

Para o presente estudo utilizou-se a estatística descritiva, onde os dados foram 

armazenados em planilhas Excel, sumarizados e organizados de forma a gerar gráficos que 

mostram os percentuais de parasitos e sujidades nas 120 amostras. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Das 120 amostras de polpas de frutas comercializadas em Fortaleza - CE foram 

identificados parasitas conforme a figura 1. Foi observado a maior prevalência de Toxocara 

(55%), Ancylostoma sp (26%), Ascaris sp (5%) e Trichuris sp (5%). 

 
Figura 1. Percentual de parasitas identificados em polpas de frutas comercializadas no município de Fortaleza 

- CE. 
 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Azevedo et al. (2014) relataram um índice de contaminação parasitárias em 72,7% 

das amostras em trabalho sobre análise parasitológica do caldo de cana e das condições 

higiênico-sanitárias do seu comércio no centro da cidade de Fortaleza, Ceará, onde se obteve 

a prevalência 36,4% de Ascaris sp., 18,2% de Trichuris sp., 18,2% de Ancylostoma sp., 9,2% de 

Entamoeba sp., 9,2% de Enterobius sp. e 9,2% de Taenia sp. O índice de contaminação das 

amostras do presente estudo - Figura 2 - mostraram um elevado percentual de Ancylostoma 

sp e Toxocara, que são parasitos de grande importância para a saúde pública, uma vez que são 

responsáveis por ancilostomose humana, Larva migrans ocular e Larva migrans visceral. 

Portanto essa grande prevalência se deve a facilidade de dissipação dos ovos desse parasita e 

da resistência às condições adversas do ambiente. Esses ovos podem ser carreados pela 

poeira, aves e insetos (moscas e baratas), chuvas e ventos. Outro parasito que chama muito 

atenção nos dias atuais é o Ascaris, que é um geohelminto muito resistente no meio ambiente 

e que até hoje traz grande consequência para o homem.  

 

Figura 2. Parasitas identificados em polpas de frutas comercializadas no município de Fortaleza – CE: 
1.Cisto de protozoário; 2. Ovo tipo Ancylostoma sp; 3. Ovos de Enterobius vermiculares; 4. Larva de vida livre e 5. 

Ovo de Ascaris sp 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Neves et al (2005) comentam que o Ascaris consome grande quantidade de 

proteínas, carboidratos, lipídios e vitaminas A e C, levando o paciente, principalmente 

crianças, a subnutrição, eles podem também causar irritação na parede intestinal e podem 

enovelar-se, levando à obstrução da luz intestinal. Conforme Torres et al. (2009) aponta o 

Ascaris como um dos causadores de transtorno para a saúde pública em países em 

desenvolvimento podendo prejudicar diversos tecidos e Órgãos. 
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Barbosa et al. (2011) realizaram um trabalho sobre detecção de sujidades leves e 

parasitos em polpas de acerola pasteurizadas e comercializadas em Fortaleza, CE. Os autores 

investigaram três marcas onde receberam a denominação de polpa “A, B e C”. Segundo os 

achados a polpa "A" apresentou contaminação por Tênia sp, Entamoeba coli, Ascaris sp e 

Oxiúros sp, todos nos níveis de frequência de 25% de contaminação. A polpa "B" foi 

evidenciado Ascaris sp, ácaros, presença de fibra de algodão que é um indicador de 

contaminação alimentar e presença de algas proveniente do processamento, ou seja, 

qualidade da água, com um nível de frequência de 25% também. Já na polpa “C” foi 

constatado ovo tipo Strongyloides sp, Larvas de vida livre e presença de fibra de algodão, nos 

níveis de frequência de 33% de contaminação por parasitos. 

Melo et al., (2016), relatam que as sujidades de ordem alimentar estão incluídas nos 

grupos de materiais estranhos. Elas são encontradas em todos os produtos alimentícios e 

variam de acordo com o resíduo disposto e as formas de conservação. Entretanto, é o 

residual físico, químico ou biológico considerado estranho ao produto original que pode ser 

capaz de provocar efeitos deterioráveis.  

As 120 amostras de polpa de frutas também foram avaliadas quanto à presença de 

sujidades (Gráfico 1). Dentre as sujidades de maior ocorrência destaca-se a presença de 

insetos inteiros identificados em 57,5% das polpas avaliadas, seguido da presença de plásticos 

e pedras em 23,3% das amostras. Ácaros (8,33%), parte de insetos (10%) e pelos (12,5%) 

foram as sujidades identificadas de menor frequência.  

 
Gráfico 1: Principais sujidades e sua frequência (positivo ou negativo) identificadas em popas de frutas 

comercializadas em Fortaleza - CE. 
 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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A incidência tão significante dos parasitos patogênicos presentes no gráfico acima 

se deve a alguns fatores tais como: a grande facilidade com que os parasitos se disseminam e 

a simplicidade de seu ciclo de vida. Para Norberg et al., (2008) os indicadores de doenças 

transmitidos pela ingestão de alimentos são resultantes predominantemente do ciclo de 

contaminação fecal-oral e seu controle tem recebido atenção cada vez maior em todo mundo. 

 Na presente pesquisa foram visualizados protozoários em 3% das amostras e o 

método utilizados foi Hoffman (Sedimentação espontânea), mas devido as condições de 

congelamentos não foi possível diferenciar as formas oocísticas. Os oocistos de protozoários, 

podem causar problemas como má absorção dos nutrientes, quadros de diarreia e perda de 

peso nos indivíduos acometidos. No caso de oocisto de Giárdia lamblia a infecção ocorre pela 

ingestão de água ou alimentos contaminados. A formação de cisto ocorre quando o parasito 

transita o cólon, e neste estágio os cistos são encontrados nas fezes (formas infectantes). Já 

no ambiente as formas podem sobreviver meses na água fria, através de sua espessa camada, 

ou no solo na forma vegetativa. Os cistos de Entamoeba histolytica causa infecção parasitária 

que acomete o homem, podendo ficar restrita ao intestino, tendo como principal sintoma a 

diarreia, ou não, causando febre e sintomas diferentes dependendo do órgão “invadido”.  

Segundo Torres et al (2009) o índice de cistos, mesmo sendo um parasita não patogênico, 

funciona como uma alerta das condições higiênico-sanitário da população.  

Villela (2004) relata que existem várias metodologias para separação e isolamento 

de materiais estranhos tais como: pedras, galhos, pelos vidros, pedaço de plástico, parasitos, 

insetos e fragmentos de insetos, e que essas metodologias foram adaptadas, desenvolvidos, 

combinados e também testados por vários autores o que veio surgir a origem de métodos 

específicos para análises de variáveis tipos de sujidades. Hoje os métodos mais utilizados e 

aceitos internacionalmente são aqueles validados e publicados através da Association of 

Analytical Chemists International (AOAC).  

A RDC n° 14, de 28 de março de 2014, aponte matérias estranhas macroscópicas e 

microscópicas em alimentos e bebidas, seus limites de tolerância. Entretanto os presentes 

achados estão em desacordo com o artigo 04 da RDC nº 14 (BRASIL, 2014).  

Segundo Aragão et al (2018) a citada RDC define que matérias estranhas indicativa 

de riscos à saúde humana são todos os achados macroscopicamente e/ ou 

microscopicamente, apropriados ao veículo de agentes patogênicos para os alimentos e/ou 

de causar danos ao consumidor, envolvendo os insetos pelo hábito de manter contato com 

fezes contaminadas e lixões, em qualquer fase de seu ciclo evolutivo, vivo ou morto, inteiros 

ou fragmentos.  
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Melo et al (2016) em seu trabalho sujidades em queijo coalho artesanal 

comercializado em Fortaleza, Ceará, observaram a presença de insetos (formigas) em duas 

amostras de queijo coalho. Aragão et al (2018) relatam a contaminação do doce de leite 

produzido no setor de laticínios de instituição pública de ensino superior no estado do Ceará, 

onde obtiveram resultados positivos em 29% das amostras estavam contaminadas com 

ácaros, 23% tinham fibras, 18% com pelos, 12% apresentavam fragmentos de insetos e 12% 

continham larva de inseto. No presente estudo observou-se uma quantidade elevada de 

sujidades nas polpas de frutas congeladas. Acredita-se que a taxa de contaminação do 

presente trabalho se deva as condições de higienização das polpas e ao prepara, pois se trata 

de polpas artesanais (Figura 3). 

 
Figura 3. Insetos identificados nas polpas de frutas. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Silva et al. (2006) observaram a presença de sujidades como fragmentos de insetos 

e ácaros jovens e resto de animais em trabalhos realizados. Entretanto os riscos de 

contaminações dos alimentos dependem do grau de contato com este produto, e uma 

maneira empregada para se garantir a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos é a 

realização de programas de educação continuada para os manipuladores de alimentos.   

Para Sousa e Carneiro (2008) os padrões de identidade e qualidade de contaminante 

em alimentos exigem, quanto aos aspectos macroscópicos e microscópicos, que o produto 

esteja isento de substâncias estranhas de qualquer natureza, tais como: insetos, larvas, 

semente, talos de vegetais, grãos de areia e outros. Em trabalho realizado por Barbosa et al. 

(2011) averiguaram a presença de sujidade em polpas de acerola e concluíram que há a 

necessidade de fiscalização mais efetiva nos que diz respeito as Boas Práticas de Fabricação 
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(BPF) e /ou Análise dos pontos Críticos de Controle (APPCC), para que ocorra o controle 

de enfermidades e que constituem um problema de saúde pública em nosso Estado. Os 

autores ainda relatam que as características das frutas estabelecem fatores eficazes no 

processamento das polpas, as quais devem ser sãs, limpas, isentas de matérias terrosas, de 

parasitos e de restos de animais ou vegetais. Para Loshie (2007) a ingestão de insetos pode 

trazer sérios problemas, pois são indicadores de que os estabelecimentos industriais não estão 

realizando a higienização corretamente. Aragão et al (2018) relatam que alimentos 

contaminados por ácaros são um problema emergente de segurança dos alimentos, pois a 

alergia é uma condição que pode resultar em asma, rinite e, em casos mais graves, anafilaxia, 

que é potencialmente fatal. Nas amostras analisadas observou-se um percentual de 8,33% de 

ácaros e 10,00% de parte de insetos (Figura 4).  

 
Figura 4.  Imagens 1, 2 e 3 Ácaros sp; 4. Pedras; (5-7) parte de insetos e (8-9) fragmentos de insetos. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Nunes (2012) comprovar que as alergias alimentares são respostas fisiológicas do 

corpo, sendo o sistema imunológico responsável pela identificação de antígenos inofensivos 

como se estes ocasionassem situações agravantes. Outros achados também foram relevantes 

para o presente estudo tais como: Pedras, plásticos e pelos.  
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4 CONCLUSÃO  

 

Conclui-se que a presença de estruturas parasitárias e sujidades nas polpas de fruta 

artesanal comercializadas no mercado central na cidade de Fortaleza – CE, torna-se 

necessária a aplicação mais efetiva dos princípios de higiene e segurança alimentar frente aos 

manipuladores, com a finalidade de prevenir a contaminação por estes agentes evitando 

danos à saúde do consumidor. 
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RESUMO 

O pão faz parte da alimentação diária em vários países. Entre os 
métodos de fermentação utilizados para a panificação está o levain, 
técnica de fermentação natural que resulta em pão com 
intensificação do sabor, aroma e textura da crosta. O objetivo deste 
estudo foi avaliar a aceitação e a preferência sensorial de pães 
preparados com levains obtidos a partir de uva passa preta e cana-
de-açúcar, respectivamente, bem como preparados com fermento 
comercial. Para tanto, os pães foram submetidos a testes de 
avaliação sensorial, aceitabilidade e preferência. O pão preparado 
com fermento comercial apresentou melhor aceitação sensorial 
estatisticamente significativa quando comparado aos pães 
fermentados a partir do levain. No entanto, os pães preparados com 
levain também foram aceitos sensorialmente com moda 8 para a 
maioria dos atributos sensoriais. Sugere-se que este resultado esteja 
relacionado ao fato de o brasileiro ainda não estar familiarizado 
com pães de fermentação natural.  

  

  

 

NATURAL FERMENTATION X COMMERCIAL 
FERMENTATION: WHICH IS THE BRAZILIAN PREFERENCE? 
 

 ABSTRACT 

 

 

 

 

 

Bread is part of the everyday diet in several countries worldwide. 
Among the methods of fermentation used for baking, there is 
levain, a starter developed from the proliferation of free 
microorganisms which result in bread is intensified flavor, aroma 
and texture of the crust. The purpose of this study was to assess 
the acceptance and sensorial preference of breads prepared with 
black raisin and sugarcane levains, respectively, as well as breads 
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made with commercial baker’s yeast. To do so, the breads were 
submitted to sensorial assessment, acceptability and preference 
tests by non-trained tasters. The bread made with commercial 
baker’s yeast presented statistically significant better acceptance. 
However, the breads made with levain were accepted by the panel 
of tasters with mode 8 for most attributes. This result suggests the 
Brazilian habit, because Brazilian consumers have not been widely 
introduced to products made by natural fermentation. 

  

 

1 INTRODUCTION  

 
Bread is a highly valued food item and is part of the everyday diet in several 

countries worldwide (SHEASBY, 2009). It basically consists of a mix of flour, yeast and 

water (ABREU; SPINELLI, 2014). 

In the baking process, fermentation, where the dough characteristics are changed, 

is a crucial part for the quality of the product. In addition to industrial or commercial yeast, 

the preferment, also known as natural fermentation, is used. An example of preferment is 

the levain (SUAS, 2012). In this preparation, there is natural proliferation of microorganisms 

that leads to fermentation, giving unique flavor, aroma and texture to the preparation 

(CANELLA-RAWLS, 2012). 

Egypt was considered the largest producer of cereals around 4,000 B.C., having 

wheat and barley as the foundation of its diet, since they were used to prepare cakes and 

beer. It was there that this preparation achieved a considerable meaning. It is supposed that 

fermentation was incorporated to cooking in this region, as well as the invention of the closed 

oven (CANELLA-RAWLS, 2012). 

In the baking process, fermentation, where the dough characteristics are changed, 

is a crucial part for the quality of the product. In addition to industrial or commercial yeast, 

a fermentation method highly used in baking is the preferment (SUAS, 2012). Preferment is 

a general way to address several terms used for identifying a two-step fermentation. One of 

these terms is levain, which in France is made only with wheat flour and water, being more 

liquid or more consistent depending on the amount of water used. In this preparation, more 

dough is added as time passes, thus starting the proliferation of microorganisms that cause 

fermentation and multiply. Yeast and bacteria grow naturally and can grant unique flavor, 

aroma and texture to the preparation. This type of fermentation gives the dough a more 

consistent structure, a slightly sour aroma, and great texture resulting from the dough acidity, 
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which collaborates for the preservation and quality of the product and also reduces the time 

for preparing the bread (CANELLA-RAWLS, 2012). 

According to the 2008-2009 Consumer Expenditure Survey (POF), conducted by 

IBGE, the total consumption per capita in Brazil, adding bread rolls and whole-wheat bread, 

is 53.9g/day. Natural fermentation is relatively recent in Brazil, and many sensorial aspects 

related to its acceptability and production need to be explored. Natural fermentation was 

first used, by influence from Italians, in the late 19th century, with their breads in round or 

rolled shapes, thick crust, and slightly acid flavor. However, the technique is not compatible 

with modern life, because it requires long fermentation periods (ANQUIER, 1996). 

Industrialization has brought more practical ways to prepare bread, with the use of 

baker’s yeast, which consists of a concentrate of yeasts (Saccharomyces cerevisiae). This yeast is 

widely used by bakers because it guarantees quick fermentation. However, this baker’s yeast 

cannot emulate the same flavor that breads made by natural fermentation offer, which is 

easily perceived by the consumers’ palate (SHIMURA, 2011). 

This study has the purpose of assessing and comparing the acceptance and sensorial 

preference of breads prepared with different preferments (levains) and with commercial 

baker’s yeast (Saccharomyces cerevisiae). 

 

2 METHODS 

 

It is a cross-section study, where data was collected at the Experimental Kitchen of 

the Biological and Health Science Center from the Mackenzie Presbyterian University. 

Two levains from a total of ten experiments conducted during the baking classes of 

the Gastronomy Technology course were selected: the black raisin levain and the sugarcane 

levain. Breads made with these levains presented better sensorial, growth and texture 

characteristics. 

Three yeasts were used in this experiment: baker’s (commercial) yeast, black raisin 

levain and sugarcane levain.  

Concerning the food inputs, lyophilized instant dry baker’s yeast (Fleischmann®); 

refined wheat flour for bread making (Bunge®); processed sugarcane juice purchased at the 

farmer’s market the same day it was used, and black raisins in bulk were used.  

The formulation and procedures for preparing the black raising and sugarcane 

levains are displayed on Figure 1.   
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Figure 1.  Detailing of the process for producing black raisin and sugarcane levains. 
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After three days at room temperature, the levain went through a “feeding” process 

until achieving a mature yeast for making bread. In this process, 100g of levain were added 

with 110 g of white wheat flour and 100g of water and maintained at room or cooled 

temperature. Every day for four weeks, the process was repeated, starting from 100g of the 

previous day’s mix. For weighing the inputs, a semi-analytical balance was used (brand 

Toledo, model 9094c/5). Three breads with the following yeasts were prepared, respectively: 

dry baker’s yeast, black raisin levain, and sugarcane levain. The formulation of breads is 

displayed on Table 1. 

 
Table 1. Formulation of breads. Sao Paulo, 2016 

 

Ingredients 
Bread with baker’s 

yeast 

Bread with black 

raisin levain 

Bread with 

sugarcane levain 

Flour base 

percentage 

Wheat flour 500g 500g 500g 100% 

Water 300g 300g 300g 60% 

Salt 10g 10g 10g 2% 

Baker’s yeast 5g - - 1% 

Levain dough - 100g 100g 20% 

 

Breads made with the two levains and baker’s yeast were submitted to acceptance 

and ordination sensorial analysis tests, respectively. The panel of tasters was comprised of at 

least fifty individuals over 18 years of age, not trained, including students and employees of 

the University. Volunteers who smoked one hour before the test, who had the flu or cold, 

with aversion to any ingredient in the formulation, as well as people with hypertension, did 

not participate on the study (DUTCOSKY, 2007). The volunteers were asked to be part of 

the research through internal call at the campus. 
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The sample tasting was conducted in an environment that had a tasting area with 

individual partition. The samples were served in clean, odorless white containers and 

identified by a code with three random digits so that there was no psychological interference 

in the assessment. A glass of water was served, and the taster received instructions to drink 

it between samples. The portions served had approximately 20g. 

The acceptance test by 9-point hedonic scale was applied, anchored in scores 

ranging from “extremely disliked” to “extremely liked” for assessing the attributes of 

appearance, smell, texture and acidity. For this test, breads made with the levains and with 

baker’s yeast were presented in the monadic method on different days. An ordination test 

was applied with random presentation of breads made with baker’s yeast, black raisin levain 

and sugarcane levain (DUTCOSKY, 2007).  

The sensorial analysis files also included collecting data on social-demography, 

gender, age, level of education, as well as frequency of consuming bread. 

The results were tabbed using the Microsoft Office Excel 2013® software and 

presented through measures of position (average and mode) and measures of dispersion 

(standard deviation), as well as frequency distribution charts. The statistical analysis was 

conducted on the software SPSS for Windows 15.0. After the non-normal distribution of 

samples was verified by the Kolmogorov Smirnov test, the samples were compared by 

Kruskal-Wallis testing, followed by a two-sided Mann-Whitney test. For assessing the test of 

preference per ordination, data was analyzed by the Minimum Significant Difference (MSD) 

of the Sum of Orders for comparison, based on the non-parametric Friedman test, followed 

by a two-sided analysis by the Wilcoxon test. For all statistic tests, a level of 5% of probability 

(p ≤5%) was considered. 

The study complied with guidelines from the Resolution 466/12 concerning ethics 

on research with human beings with CAAE 48483015.7.0000.0084. 

 

3 RESULTS 

 

In total, 232 tasters participated on the study, with average of 22.6 years and 

standard deviation of 6.7 years of age. Most of them, 75.9%, were females (n=176). 

Concerning the level of education, 72.4% had college degree (n=168); 25.5% were pursuing 

a college degree (n=59), and 2.1% did not mention the education level (n=5). 

Among the tasters, 77% declared to eat a type of bread on a daily basis or at least 

three times per week. 
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The Table 2 presents data from the sensorial acceptance test, where significantly 

statistic differences were noticed among breads for the attributes of smell (p=0.000), flavor 

(p=0.000), acidity (p=0.000), texture (p=0,00), and global score (p=0.000), except for the 

attribute of appearance (p=0.119). However, no statistic difference was noticed between the 

black raisin (FN- UVA) and sugarcane (FN-Cana) levains.  

 
Table 2. Average and Standard Deviation from hedonic values of samples of bread according to type of 

fermentation and sensorial attributes for the sensorial acceptance test. São Paulo. 2016. 

Sensorial attributes 

Samples of bread 

Value of p1 
FB 

n=67  

FN-UVA 

n=71 

FN-Cana 

n=65 

Appearance 7.8 (1.3)a 7.5 (1.5)a 7.9 (1.9)a 0.119 

Smell 8.0 (1.1)a 6.8 (1.7)b 7.2 (1.3)b 0.000 

Flavor  8.2 (0.9)a 6.8 (2.1)b 6.6 (1.6)b 0.000 

Acidity 7.5 (1.5)a 5.3 (1.3)b 5.4 (2.0)b 0.000 

Texture 8.2 (0.8)a 7.5 (1.4)b 8.0 (0.9)b 0.001 

Global Score 8.1 (0.8)a 7.1 (1.8)b 7.2 (1.5)b 0.000 
1Kruskal-Wallis test with statistic significance at p<0.05. Averages followed by the same letter, on the same 

line, do not differ among themselves according to Mann-Whitney test at p<0.05. 

 
Table 3 presents data from the sensorial ordination analysis test, where it is 

observed that bread made with baker’s yeast was preferred against breads made from natural 

fermentation.  

 
Table 3. Average of ordination values from the preference test among breads according to type of 

fermentation and sensorial attributes. São Paulo. 2016. 

Sensorial attributes 
Samples of bread 

Value of p1 
FBiol FN-UVA FN-Cana 

Appearance 1.61a 2.15b 2.24b 0.000 

Smell 1.36a 2.49b 2.15b 0.000 

Flavor  1.36a 2.49b 2.15c 0.001 

Acidity 2.31a 1.81b 1.81b 0.015 

Texture 1.66a 2.44c 1.90b 0.000 

Global Score 1.42a 2.42b 2.16b 0.000 

1Friedman test with statistic significance at p<0.05. Averages followed by the same letter do not differ among 
themselves according to Wilcoxon test at p<0.05 

 

Appearance is one of the first characteristics to be observed, greatly influencing the 

product acceptance (APPLEVICZ, 2014). Therefore, this would not be a factor for non-

acceptance of naturally fermented breads, since, for these volunteers, they are apparently 

similar to conventional bread (p=0.119). 

For the attribute smell, a statistically significant difference was observed between 

natural fermentation breads and bread made with baker’s yeast (p=0.000). Despite the bread 
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made with baker’s yeast having presented better acceptance for the attribute smell, it is 

noticed that the breads made with levain were accepted by the panel of tasters, since the 

scores concentrated around 7, 8 and 9 (“liked”; “liked very much” and “extremely liked”). 

Both for the raisin levain bread and for the sugarcane levain bread, the mode (more frequent 

value) of hedonic values of the attribute smell was 8 (“liked very much”). According to 

Shimura (2011), a characteristic smell with “a vinegar-like aroma” is attributed to breads 

made by natural fermentation.  

For the sensorial attribute flavor, the scores concentrated around the hedonic values 

6 to 9 (“slightly liked”; “liked”; “liked very much” and “extremely liked”), with average of 

6.8 and 6.6 for the raisin levain and the sugarcane levain, respectively. However, the mode 

was 7 (liked) and 8 (liked very much) for the raisin levain and the sugarcane levain, 

respectively. With this data, it is affirmed that the flavor of natural fermentation breads was 

accepted. An “acid tang” flavor is attributed to breads with natural fermentation (SHIMURA, 

2011).  

Acidity is highly related to flavor. However, for the attribute acidity, natural 

fermentation breads were not accepted by the panel of tasters, with scores 5.4 and 5.6 for 

the raisin levain bread and the sugarcane levain bread, respectively. The opposite was seen 

with the bread with baker’s yeast, which achieved a score 7.5.  

Acidity comes from the type of natural yeast, therefore, the firmer its consistency, 

more acetic acid is produced, which translates into a more acid flavor (CALVO, 2016). 

On the other hand, the tasters were pleased with the texture of breads. Despite the 

higher acceptance (p= 0.001) and preference (p= 0.000) of bread made with baker’s yeast, 

natural fermentation breads achieved scores concentrated on hedonic values 7, 8 and 9, with 

mode 8 for both breads.  

Breads with natural fermentation are characterized by crunchy crust and light, airy 

inner crumb. Holes are formed while the dough grows, when carbon dioxide is produced 

through fermentation, generating bubbles. While baking, when the bread grows considerably, 

these bubbles pop, forming porosity in the bread crumb (ANQUIER, 1996). This porosity 

is called by some bakers of “airy core” (SHMAEDEL, 2017). 

For the attribute general score, the acceptance and preference of bread made with 

baker’s yeast against natural fermentation breads are evident (p= 0.000 and p=0.000, 

respectively, for acceptability and preference). However, natural fermentation breads were 

well accepted, with concentration of scores on 7.8 and 9, and mode 8 (liked very much). 
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Natural fermentation, after being discovered, was used until the 19th century, being 

replaced by commercial yeast, which started being used with the purpose of accelerating the 

fermentation process (ANQUIER, 1996). Since then, the habit of consuming natural 

fermentation breads was lost, making the following generation accustomed with bread made 

from commercial (baker’s) yeast. It is suggested that this context contributes to understand 

the higher acceptance and preference seen for baker’s yeast bread in this study. 

However, considering that two different products were used to start the levain 

dough – black raisins and sugarcane –, it is observed that these sourdough breads do not 

differ statistically between each other in different circumstances. No difference was observed 

in the acceptance of the attributes smell, texture, flavor, acidity and general score, nor in the 

ordination (preference) test for the attributes appearance, odor, acidity and general score for 

the sourdough produced from black raisin and sugarcane, respectively, regardless of the 

particular composition of each product (grape, sugarcane), and, consequently, possible 

different micro biota produced in the maturation of this sourdough. However, no differences 

were observed from the sensorial standpoint for notable bread characteristics, such as acidity, 

texture and flavor, when raisins and sugarcane were used. 

Within the gastronomy universe, there is a movement for valuing breads made from 

natural fermentation in Brazil, especially in major cities like Sao Paulo. Bakers in Sao Paulo 

are adhering to natural fermentation as one of their products offers to consumers. A fact 

that corroborates this trend is that even a manufacturer of baker’s yeast, with a prominent 

and tradition brand in the baking segment, is offering chilled dough made from natural 

fermentation. Area professionals notice that this new habit in the Brazilian taste results from 

trips made to European and North American countries, from where travelers return wanting 

to eat the breads they tasted abroad, disseminating some cultures.  

 

4 CONCLUSIONS 

 
Breads made from baker’s yeast presented higher acceptability and were preferred in 

relation to breads made by natural fermentation. However, these were sensorially accepted by the 

panel of tasters. This result suggests the Brazilian habit, because Brazilian consumers have not 

been widely introduced to products made by natural fermentation. Despite consuming bread 

being a popular habit, the product that is present and available at the market, as well as the one 

prepared by families, is the quick fermentation bread, made with commercial baker’s yeast. For 

this reason, the flavor and, consequently, the acidity that are characteristic to breads made from 
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natural fermentation are unusual to the taste of the people who participated on the study. 
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MONITORING OF BEEF RECEIPT IN A FOOD NUTRITION 
UNIT IN FORTALEZA-CE 
 

 ABSTRACT 

Keywords:  

Food and nutrition 

foods units 

Legislation food 

Meat 

The Food and Nutrition Units (UANs) are characterized as a set 
of spaces whose main objective is to offer safe and adequate food. 
In view of this, the present study aimed to monitor the receipt of 
beef in a UAN in Fortaleza-Ce, so that it can be observed whether 
or not it meets the health criteria and recommendations established 
by law. Therefore, for this evaluation, a spreadsheet was prepared 
previously containing the following information: date, type of 
product, quantity, vehicle and food temperatures (ºC), conformity 
of the sensory analysis of the product, hygienic-sanitary conditions 
of the product. vehicle and the delivery person. As a result, it was 
observed that the unit meets these criteria and the 
recommendations of the current Brazilian legislation. 

  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As Unidades de Alimentação e Nutrição (UANs) podem ser definidas como um 

conjunto de espaços, desde unidades de trabalho à órgãos de uma empresa, cujo principal 

objetivo é oferecer uma alimentação segura e adequada, que garanta ao cliente os nutrientes 

essenciais para a preservação e recuperação do estado nutricional, proporcionando uma 

manutenção e melhora na saúde dos indivíduos que recebem este serviço (ABREU; 

SPINELLI, 2011; POHREN et al., 2015; FONSECA; SANTANA, 2012). 

Logo, como forma de garantir tal alimentação segura e adequada, nas UANs são 

implementados uma série de procedimentos para avaliar os fornecedores de matérias primas 

e os meios de transportes desses produtos que precisam ser realizados em condições 

adequadas de higiene e preservação, e tais procedimentos são de fundamental importância a 

segurança, prevenção, controle e eliminação dos riscos de contaminação alimentar para evitar 

ocorrências de doenças de origem alimentar (BRASIL, 2004; SILVA JR, 2016). 

Dentre os produtos de maior necessidade de controle higiênico por conta de sua 

perecibilidade, tem-se as carnes, que representam todo o tecido comestível de diferentes 

animais, sendo elas uma das principais matérias primas que compõem, a elaboração e 

preparação dos cardápios na UAN (GÓIS, 2012; FEIJÓ, 1999; ABERC, 2015). 

Diante de sua importância, a presente pesquisa teve como objetivo descrever e 

analisar o monitoramento do recebimento de carne bovina em Unidade de Alimentação e 
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Nutrição (UAN) de Fortaleza–Ceará, para se observar, assim, se a mesma atende ou não os 

critérios sanitários estabelecidos pela legislação vigente. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O estudo foi do tipo descritivo e quantitativo e realizado em uma Unidade de 

Alimentação e Nutrição (UAN) de Fortaleza-Ceará durante os meses de agosto e setembro 

de 2017, totalizando 9 semanas de avaliação. Foram avaliados 11 tipos de cortes de carne 

bovina e a coleta de dados foi realizada por meio de uma planilha previamente elaborada, 

que possibilita a visualização de um panorama abrangente sobre as informações gerais dos 

produtos recebidos e suas condições higiênico-sanitárias. Além disso, a medição e análise das 

temperaturas da carne bovina e do veículo responsável pelo transporte dos produtos foi 

realizada no ato do recebimento com o auxílio de termômetros capazes de aferir a 

temperatura interna dos produtos e a do veículo responsável pela entrega das carnes. 

Durante o recebimento, foram avaliadas as condições higiênicas-sanitárias do 

veículo e entregador responsável, durante todo o período da coleta de dados, os quais contêm 

as informações obrigatórias das legislações vigentes. Além disso, foi realizada análise 

sensorial de cada produto entregue na unidade, a partir da verificação da aparência, textura, 

odor e sabor de cada mercadoria, segundo os padrões descritos no Manual da Associação 

Brasileira de Empresas de refeições Coletivas (ABERC, 2015) e os requisitos previstos para 

análise sensorial de carnes descritos por SILVA JR (2016) e pelo Instituto Adolf Lutz (2008). 

Após a obtenção dos resultados, foi realizada a análise e tabulação dos mesmos e 

foram calculados valores médios e desvio padrão e apresentados no formato de tabelas para 

uma melhor visualização. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O volume de carnes vermelhas recebido na unidade no período do estudo totalizou 

6.877 Kg de carnes conforme descrito no Gráfico 1. Após analisar as entregas 

correspondentes a todos os 11 tipos de cortes de carne bovina observou-se que 100% de 

todos os itens analisados atenderam aos critérios e as recomendações previstas pelas normas 

e legislação vigente, para o transporte, entrega e recebimento de produtos perecíveis.   



Fundamentos e Atualidades em Tecnologia e Inspeção de Alimentos  

 

 
 

73 

Gráfico 1. Volume recebido de carnes recebidas no período. Fortaleza, 2017 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Todos os veículos analisados apresentaram 100% de conformidades, de acordo 

com os critérios e as recomendações que determina as normas vigentes, para o transporte, 

entrega e recebimento de produtos perecíveis. Eram confeccionados de material resistente, 

e de fácil limpeza e que não permite a contaminação das matérias primas transportadas e não 

causar danos às vias públicas e ao meio ambiente (SÃO PAULO, 2011). Além disso, as 

condições higiênico-sanitárias do entregador apresentaram 100% de conformidade, durante 

todo o período. Durante as entregas foram observadas que o entregador estava com o 

uniforme adequado e limpo, com o uso de avental, sapato fechado, proteção para o cabelo e 

as mãos (SILVA JR.,2016). 

Durante o recebimento em todos os veículos de entrega foi realizada análise 

sensorial de todas as carnes bovinas que chegavam na UAN, foram observadas as 

características sensoriais dos produtos que estavam sendo entregues pelos fornecedores 

como a cor, odor, textura, sabor e aspecto higiênicos-sanitários, que dificilmente pode ser 

detectado por instrumentos, tanto do ponto de vista microbiológico, como químico. As 

características sensoriais de todos os produtos analisados apresentaram 100% de 

conformidade segundo os critérios propostos por SILVA JR (2016) e pelo Instituto Adolfo 

Lutz (2008). 

Todas as carnes do tipo bovina são refrigeradas e a temperatura média dos produtos 

foi de 1,2°C com desvio padrão de 1,0°C e a temperatura média dos veículos foi de 2,4°C 

com desvio padrão de 1,1°C e todas apresentaram 100% de conformidade segundo os 

critérios e as recomendações, que determina as normas vigente para o recebimento de 
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produtos refrigerados (SÃO PAULO, 2013). Durante a compra e recebimento de quaisquer 

produtos resfriados em especial as carnes bovinas devemos verificar se as temperaturas e se 

as embalagens estão íntegras, e se as mesmas têm registros nos serviços de inspeção (Federal, 

Estadual e Municipal), e se estão todos conformes as recomendações para transporte e 

recebimento de matérias-primas perecíveis (SILVA JR, 2016). 

Diante do alto grau de conformidade, destaca-se a qualidade do trabalho realizado 

por toda equipe que trabalha na UAN: por ter implantado os procedimentos e padrões de 

qualidades, que são exigidos pelas as normas e legislação vigente, para o serviço de refeições 

coletivas. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Diante dos dados apresentados, foi verificado que o estabelecimento atendeu aos 

critérios e as recomendações da legislação brasileira vigente, para o transporte, entrega e 

recebimento de produtos perecíveis, todos os itens obtiveram um índice de conformidade 

de 100% superando as expectativas e atendendo todos os parâmetros exigidos pelas 

legislações e normas específicas. 

Dessa forma, para garantir a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos perecíveis 

para venda e consumo humano é necessário que esses produtos sejam produzidos, 

transportados, manipulados e comercializados de acordo com as normas e legislação 

sanitárias vigentes e acompanhamento contínuo dos profissionais da área de alimentos. 
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RESUMO 

O ultrassom é uma tecnologia emergente estudada como 
alternativa à pasteurização na conservação de sucos de frutas e 
hortaliças. A eficiência do ultrassom está associada principalmente 
à cavitação, que é a formação, crescimento e colapso de bolhas. 
Este capítulo discute o impacto do tratamento com ultrassom em 
diversos parâmetros de qualidade de sucos de frutas e hortaliças. O 
Ultrassom possui potencial para ser aplicado na indústria de 
processamento de sucos. Contudo, é necessário estudar e ajustar as 
diferentes condições de operação a fim de obter um produto que 
atenda às expectativas dos consumidores. 
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Ultrasound is an emerging technology studied as an alternative to 
pasteurization in the conservation of fruit and vegetable juices. The 
efficiency of ultrasound is mainly associated with cavitation, which 
is the formation, growth, and collapse of bubbles. This chapter 
discusses the impact of ultrasound treatment on various quality 
parameters of fruit and vegetable juices. Ultrasound has the 
potential to be applied in the juice processing industry. However, 
it is necessary to study and adjust the different operating conditions 
to obtain a product that meets consumer expectations. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
A pasteurização é comumente utilizada para garantir a segurança microbiológica 

dos sucos processados. Entretanto, o calor aplicado pode afetar aspectos sensoriais, 

conteúdo de compostos bioativos e de nutrientes do alimento (ORDÓÑEZ-SANTOS; 

MARTÍNEZ-GIRÓN; ARIAS-JARAMILLO, 2017). Por esse motivo, algumas tecnologias, 

tais como alta pressão, campo elétrico pulsado, irradiação ultravioleta e ultrassom têm sido 

estudadas como alternativas aos tratamentos térmicos convencionais para a  conservação de 

alimentos. O ultrassom ganhou destaque na indústria de processamento de alimentos e sua 

eficiência está relacionada principalmente ao fenômeno de cavitação, que consiste na 

formação, crescimento e colapso de bolhas que geram intenso calor e pressão, além de 

energia mecânica e química localizada (SUSLICK, 1989; SÃO JOSÉ et al., 2014; OJHA; 

TIWARI; O’DONNELL, 2018).  

O ultrassom é uma tecnologia que se mostrou eficaz na inativação de 

microrganismos, inclusive patógenos alimentares. A aplicação associada com temperatura 

(termossonicação) permite maior eficiência na ação antimicrobiana e manutenção da 

qualidade físico-química e sensorial de sucos tratados (GUERROUJ et al., 2016; POKHREL 

et al., 2017). Além disso, a aplicação desta tecnologia pode incrementar a homogeneidade, 

viscosidade e turbidez do produto (AADIL et al., 2013; ERTUGAY; BAŞLAR, 2014; ROJAS 

et al., 2016; CAMPOLI et al., 2018; OJHA; TIWARI; O’DONNELL, 2018; CHEN et al., 

2019). 

Com base em todo o exposto, este capítulo irá discutir o impacto do tratamento 

com ultrassom nos parâmetros de qualidade de sucos de frutas e hortaliças. 

 

2 TECNOLOGIA DO ULTRASSOM 

 

O ultrassom é uma tecnologia emergente que visa contribuir na indústria e 

processamento de alimentos. Trata-se de um equipamento baseado na geração e emissão de 

ondas ultrassônicas de alta intensidade, em frequência maior que 16 kHz, que são 

imperceptíveis pela audição humana (SUSLICK, 1989). O ultrassom pode ser classificado 

em baixa potência, que equivale a 100 kHz ou mais e alta potência, que varia de 20 a 100 kHz 

(SANGO et al., 2014). 

Esta tecnologia despertou o interesse da indústria de alimentos (VALDRAMIDIS; 

KOUTSOUMANIS, 2016) e sua eficiência está associada principalmente ao processo de 
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cavitação, que consiste na formação, crescimento e colapso de bolhas (SUSLICK, 1989). As 

ondas ultrassônicas emitidas pelo equipamento induzem a formação de zonas de compressão 

e expansão. O ciclo de compressão afasta as moléculas umas das outras devido à pressão 

positiva que é exercida no meio. Entretanto, elas são novamente atraídas para perto quando 

o ciclo de expansão exerce uma pressão negativa.  

A alternância entre os ciclos no meio líquido favorece a formação de bolhas, devido 

à constante mudança de pressão exercida no sistema (KENTISH, 2017). Durante o ciclo de 

expansão a área superficial da bolha aumenta e o gás é difundido para o seu interior. O 

constante processo causa o crescimento e colapso da bolha, pois em determinado momento 

a pressão no interior será maior que a exercida pelo meio externo (KENTISH, 2017). De 

forma geral, os fenômenos ocasionados pelo ultrassom incluem, além da cavitação, agitação, 

pressão, ondas de choque, forças de cisalhamento, micro jatos, compressão, refração, 

transmissão acústica e formação de radicais livres (H+ e OH-) (OJHA; TIWARI; 

O’DONNELL, 2018), que são difundidos para o interior das bolhas e liberados no momento 

em que ocorre o colapso (ŠIMUNEK et al., 2013; JAMBRAK et al., 2017).  

 

2.1 Tipos de ultrassom e a combinação com outras tecnologias 

 

Existem diversos tipos de sistemas de ultrassom que podem ser empregados em 

alimentos (OJHA; TIWARI; O’DONNELL, 2018). Os estudos que avaliam a eficácia do 

tratamento na conservação de sucos utilizam basicamente dois tipos de equipamento, o de 

sonda ou de banho. O princípio da operação é o mesmo, o que difere é o modo como as 

ondas ultrassônicas são emitidas (Figura 1). 

O ultrassom pode ser combinado com outras tecnologias como agentes 

antimicrobianos, ozônio, radiação ultravioleta (SANGO et al., 2014), pressão 

(manossonicação), calor (termossonicação) e a associação entre pressão e calor 

(manotermossonicação) (SANGO et al., 2014; OJHA; TIWARI; O’DONNELL, 2018). 

Algumas vantagens ao utilizar o ultrassom em produtos líquidos incluem as perdas mínimas 

de sabor e odor, aumento da homogeneidade, além da redução do consumo de energia 

(VALDRAMIDIS; KOUTSOUMANIS, 2016).  
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Figura 1. Esquema representando os tipos de equipamentos utilizados no processamento de sucos: A) 
Ultrassom de Banho e B) Ultrassom de Sonda.  

 

Fonte: Próprio autor. 

 
2.2 Inativação microbiológica em sucos pelo tratamento com ultrassom 

 

Não está totalmente esclarecido na literatura o mecanismo de dano pelo qual o 

ultrassom afeta os microrganismos, porém sabe-se que a combinação entre os fenômenos 

físicos e químicos contribuem para o enfraquecimento ou destruição da parede celular 

(SWAMY; MUTHUKUMARAPPAN; ASOKAPANDIAN, 2018). 

Na Figura 2 é apresentada de forma resumida a combinação entre os fenômenos 

que ocorrem durante a cavitação. Estes processos proporcionam a liberação de energia 

mecânica e química (SÃO JOSÉ et al., 2014). Esses fenômenos afetam os microrganismos e 

provocam morte a partir da ruptura da membrana celular, calor localizado e liberação de 

radicais livres. 

 

Figura 2. Resumo entre fenômenos físicos e químicos durante a aplicação do ultrassom, que resultam na 
inativação dos microrganismos. 

 
Fonte: Próprio autor. 
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Alguns estudos verificaram que o ultrassom sozinho não foi capaz de reduzir 

significativamente a carga microbiológica de suco de maçã (ABID et al., 2014; TREMARIN; 

BRANDÃO; SILVA, 2017) e morango (BHAT; GOH, 2017), mesmo após 30 minutos de 

tratamento. Por outro lado, a termossonicação demonstrou incrementar a ação 

antimicrobiana em sucos, conforme Tabela 1. 

Os resultados após o tratamento com o ultrassom dependem, além do tipo de 

microrganismos, de diversos fatores. As condições de operação (tempo, temperatura e 

amplitude das ondas ultrassônicas) poderão interferir nos resultados. Fatores como o volume 

e composição do alimento tratado também podem interferir na eficiência da operação 

(JAMBRAK et al., 2018). 

A exposição do suco a temperaturas maiores que 50 °C provoca o enfraquecimento 

da membrana celular e consequentemente a morte dos microrganismos (POKHREL et al., 

2017). Contudo diferentes microrganismos podem ser mais ou menos resistentes a essas 

condições. Características como tipo, forma, diâmetro e estruturas celulares também poderão 

afetar no desempenho do processo. 

De forma geral, células bacterianas em forma vegetativa parecem ser menos 

resistentes ao processo de cavitação quando comparadas com esporos bacterianos e fungos 

(BHAT; GOH, 2017; JAMBRAK et al., 2018). 

 

Tabela 1. Efeito de diferentes tratamentos com ultrassom sob microrganismos em sucos de frutas e 
hortaliças. 

Matéria 

prima 

Tipo de 

US 

Condições de 

operação 
Microrganismos Referência 

Laranja Banho 

24 kHz 

< 46°C 

1, 10, 20, 30 min 

Bactérias aeróbicas totais 

Fungos e leveduras 

Guerrouj et al. 

(2016) 

Maçã, 

blueberry  

e cranberry 

Sonda 

20 kHz 

20, 40, 60°C 

3, 6, 9 min 

Aspergillus ochraceus 318 Penicillium 

expansum 565  

Rhodotorula sp. 74 

Saccharomyces cerevisiae 5 

Alicyclobacillus acidoterrestris DSM 

3922 

Jambrak et al. 

(2017) 

Cenoura Sonda 

24 kHz 

50, 54, 58°C 

0 a 10 min 

Escherichia coli (ATCC 11755) 
Pokhrel et al. 

(2017) 

Maçã Banho 

35 kHz 

70, 80, 85, 90, 95 C 

0 a 90 min 

Alicyclobacillus acidoterrestris 
Tremarin et al. 

(2019) 

US: Ultrassom. kHz: frequência. 
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2.3 Impacto do ultrassom nas propriedades físico-químicas, nutricionais e 

compostos bioativos de sucos 

 

A tecnologia do ultrassom também é estudada com intuito de minimizar os 

prejuízos causados pela pasteurização nas propriedades físico-químicas, nutricionais e nos 

compostos bioativos de sucos (OJHA; TIWARI; O’DONNELL, 2018). Alguns autores 

avaliaram o impacto do ultrassom nessas propriedades (Tabela 2). 

O aumento na disponibilidade dos compostos bioativos observado em alguns 

estudos é atribuído principalmente à liberação do conteúdo intracelular após ruptura pelo 

processo de cavitação (GUERROUJ et al., 2016; CAMPOLI et al., 2018). A adição de grupos 

hidroxila, formados pelo processo, ao anel aromático dos compostos fenólicos também 

contribuem para o incremento (AADIL et al., 2013). 

 
Tabela 2. Impacto do tratamento com ultrassom sob as propriedades físico-químicas, nutricionais e 

compostos bioativos de sucos. 

Matéria 

prima 

Tipo 

de US 

Condições de 

operação 
Principais resultados Referência 

Maçã 

Banho 

25 kHz 

20, 40, 60°C 

30 min 
Manutenção do pH, ATT e SST; 

Em geral, redução do ácido 

ascórbico, fenólicos e flavonóis. 

Abid et al. (2014) 

Sonda 

20 kHz 

20, 40, 60°C 

5, 10 min 

Tomate de 

capucho 
Banho 

42 kHz 

30°C 

10, 20, 40 min 

Manutenção do pH, ATT e SST; 

↓ ácido ascórbico; 

↑ compostos fenólicos e outros 

compostos bioativos. 

Ordóñez-Santos, 

Martínez-Girón, Arias-

Jaramillo (2017) 

Cenoura Sonda 

24 kHz 

50, 54, 58°C 

0 a 10 min 

Manutenção pH, SST, ATT, 

compostos fenólicos, ácido 

ascórbico e carotenoides. 

Pokhrel et al. (2017) 

Cenoura Sonda 

20 kHz 

TNI 

2, 4, 6, 8, 10 

min 

Manutenção do pH e SST; 

↓ dos carotenoides. 

 

Chen et al. (2019) 

US: Ultrassom. kHz: frequência. TNI: Temperatura Não Informada. ATT: Acidez Total Titulável. SST: 
Sólidos Solúveis Totais. 

 
Além disso, tratamentos térmicos causam a decomposição da celulose presente na 

parede vegetal, que pode favorecer a liberação de compostos (SHARMA et al., 2012). 

Entretanto, a exposição por longos períodos e a ruptura da parede celular vegetal pode 

favorecer diversas reações de oxidação, reduzindo alguns nutrientes, compostos e 

comprometer parâmetros como a coloração da amostra. A associação entre a atividade 

antioxidante em função do decréscimo ou incremento de compostos fenólicos foi observada 
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(WANG et al., 2019). Os compostos fenólicos e as vitaminas são os principais responsáveis 

pela capacidade antioxidante em sucos de frutas e hortaliças (AADIL et al., 2013). Portanto, 

é esperado que a redução ou incremento nesses compostos alterem a atividade antioxidante 

da amostra. 

 

2.4 Impacto do ultrassom na cor instrumental de sucos 

 

A cor do produto é um importante parâmetro de qualidade no momento da escolha 

de sucos. Tratamentos de conservação devem manter ou incrementar as coordenadas 

cromáticas (L*, a*, b*, c*, h°). Alguns estudos observaram bons resultados em sucos tratados 

com ultrassom (Tabela 3). 

 
Tabela 3. Impacto do tratamento com ultrassom nas coordenadas cromáticas de sucos. 

Matéria 

prima 

Tipo de 

US 

Condições de 

operação 
Principais resultados Referência 

Pêssego Banho 

20 kHz 

22 ± 3ºC 

3, 6, 10 e 15 min 

Incremento de L* 

Manutenção de a* e b* 
Rojas et al. (2016) 

Tomate-

capucho 
Banho 

42 kHz 

30°C 

10, 20, 40 min 

Manutenção L* 

Redução c* 

Ordóñez-santos, 

Martínez-girón e 

Arias-jaramillo 

(2017) 

Cenoura Sonda 

24 kHz 

50, 54, 58°C 

0 a 10 min 

Manutenção de L*, a* e 

b* 
Pokhrel et al. (2017) 

Goiaba Banho 

20 kHz 

25°C 

3, 6, 9 min 

Redução do L* 
Campoli et al. 

(2018) 

Morango Sonda 

20 kHz 

TNI 

4, 8, 12, 16 min 

Manutenção do L* 

Redução do h°, c* 
Wang et al. (2019) 

US: Ultrassom. kHz: frequência. TNI: Temperatura Não Informada. L*: luminosidade; a*: redness; b*: 

yellowness; c*: cromaticidade; h°: ângulo de tonalidade 

 

A redução nos valores da tonalidade (h°) após o tratamento com ultrassom gera 

aumento na intensidade da cor dos sucos e representa aumento do rubor da amostra 

(coloração avermelhada). Segundo Ordóñez-Santos, Martínez-Girón e Arias-Jaramillo 

(2017), esse comportamento ocorre devido a formação de hidroxilas que favorecem a 

intensidade da coloração que varia desde o amarelo ao vermelho, a partir da hidroxilação do 

anel aromático de fenóis. 
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2.5 Impacto do ultrassom na microscopia e características reológicas de sucos 

 

Alguns estudos avaliaram o impacto do tratamento com ultrassom em diferentes 

tempos e temperaturas nas estruturas microscópicas e reológicas de sucos de frutas (Tabela 

4).  

 

Tabela 4. Impacto do tratamento com ultrassom na microscopia e características reológicas de sucos. 

Amostra 
Tipo 

de US 

Condições de 

operação 
Principais resultados Referência 

Toranja Banho 

28 kHz 

20°C 

30, 60, 90 min 

Incremento da turbidez 
Aadil et al. 

(2013) 

Maçã Sonda 
24 kHz 

40, 50 e 60°C 
5, 10 min 

US 50 e 60 °C demonstraram partículas 

menores em relação à amostra não tratada. US 

retardou o processo de sedimentação. 

Incremento da turbidez. 

Ertugay e 

Başlar (2014) 

Pêssego Banho 

20 kHz 

22 ± 3ºC 

3, 6, 10, 15 

min 

Aumento do tempo de exposição promoveu 

maior o dano e ruptura na estrutura celular, 

além de redução no tamanho das partículas. 

Incremento na turbidez na amostra tratada por 

6 minutos. A sedimentação também foi 

retardada. 

Rojas et al. 

(2016) 

Morango Sonda 

20 kHz 

TNI 

4, 8, 12, 16 

min 

Aumento do tempo de exposição promoveu 

maior o dano e ruptura na estrutura celular. 

Wang et al. 

(2019) 

Goiaba Banho 

20 kHz 

25°C 

3, 6, 9 min 

Ruptura celular e extravasamento do conteúdo 

de compostos para o soro após 6 e 9 minutos 

de tratamento. US retardou o processo de 

sedimentação e incrementou a turbidez. 

Campoli et al. 

(2018) 

Cenoura Sonda 

20 kHz 

TNI 

2, 4, 6, 8, 10 

min 

Aumento da turbidez e viscosidade. 
Chen et al. 

(2019) 

US: Ultrassom. kHz: frequência. TNI: Temperatura Não Informada. 

 

Sucos de frutas e hortaliças são compostos pela polpa e pelo soro. A polpa contém 

fragmentos de células e tecidos vegetais, que ficam dispersas no soro. O soro é constituído 

por água e componentes solúveis intracelulares tais como açúcares, ácidos e minerais 

(CAMPOLI et al., 2018). 

De forma geral, o aumento do tempo e da temperatura de tratamento promove 

alterações nas estruturas celulares, tais como redução dos aglomerados de partículas, 

tornando-as menos densas e mais dispersas no soro, e alteração na integridade da parede 
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celular, com consequente extravasamento do conteúdo intracelular, aumentando a 

disponibilidade e acesso dos nutrientes (Figura 3). 

 

Figura 3. Imagens da Microscopia óptica de suco de goiaba tratado com diferentes condições de tempo. As 
setas indicam os cloroplastos dentro das células na amostra controle (sem tratamento). US: Ultrassom.  

 

Fonte: Adaptado de Campoli et al. (2018). 
 

Os resultados dos estudos sugerem que o ultrassom é capaz de promover mudanças 

na estrutura celular, tamanho das partículas e extravasamento do conteúdo intracelular. Os 

fenômenos que ocorrem durante o tratamento do ultrassom causam a laceração e perda de 

tecido celular, causando mudanças estruturais nas moléculas. Essa capacidade pode favorecer 

a saída dos compostos intracelulares para o exterior das células (CAMPOLI et al., 2018), além 

de estarem diretamente relacionados com os parâmetros reológicos dos sucos de frutas, tais 

como o processo de sedimentação, a turbidez e a homogeneidade e viscosidade de sucos. 

De fato, a redução do tamanho e peso molecular das partículas em suspensão, 

devido à pressão exercida pela cavitação, demonstrou ser capaz de retardar o processo de 

sedimentação e aumentar a homogeneidade de produtos, tais como sucos e purês (Tabela 4). 

A Lei de Stokes sugere que a velocidade de sedimentação se relaciona com o 

diâmetro e densidade das partículas. Conforme Figura 4, partículas maiores depositam-se 

mais rapidamente, ao passo que as menores tendem a retardar a sedimentação (KUBO; 

AUGUSTO; CRISTIANINI, 2013).  

 

Figura 4. Imagem representando a Lei de Stokes, no qual observa-se A) amostra com partículas grandes e 
densas e B) amostras com partículas menores e menos densas. 

 
Fonte: Próprio autor. 
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A velocidade e o tempo de sedimentação de amostras tratadas com ultrassom 

variam de acordo com a natureza da matéria prima, pois a parede celular vegetal pode ser 

mais ou menos resistente ao rompimento das estruturas (KUBO; AUGUSTO; 

CRISTIANINI, 2013; CAMPOLI et al., 2018). Por esse motivo, diferentes tendências na 

sedimentação de sucos são observadas, pois se relacionam com as amostras que são utilizadas 

no preparo. 

Quanto à turbidez dos sucos tratados com ultrassom, ela é um parâmetro de 

qualidade desejável em sucos de frutas e hortaliças, pois está diretamente ligada com a 

homogeneidade e consistência do produto, além de melhorar a cor e aroma do produto 

devido à presença de partículas de celulose, hemicelulose e pectina (AADIL et al., 2013). A 

associação entre os efeitos químicos e físicos do ultrassom, além do calor aplicado durante o 

tratamento, pode favorecer o aumento da turbidez. Esse aumento é atribuído à cavitação, 

pois a pressão exercida durante o colapso promove a quebra de partículas em estruturas 

menores, aumentando, consequentemente, o número de partículas em suspensão no meio 

(AADIL et al., 2013; CAMPOLI et al., 2018). 

 

2.5 Ultrassom e aceitação sensorial 

 

É importante conhecer os possíveis efeitos de novos tratamentos nas características 

sensoriais de sucos (odor, sabor, textura e aparência), para que sejam compatíveis com o 

desejado pelo consumidor. Sucos tratados com o ultrassom apresentaram boa aceitação em 

análises sensoriais com preservação dos atributos analisados (Tabela 5).  

 
Tabela 5. Impacto do tratamento com ultrassom em aspectos sensoriais de sucos. 

Amostra 
Tipo 

de US 

Condições de 

operação 
Principais resultados Referência 

Amora Sonda 
20 kHz 

25 ± 2°C 
0 a 20 min 

Amostras tratadas por mais de 8 min foram 
avaliadas de forma negativa quanto ao sabor, 
descrito como “sabor cozido”. 

Wong, Vaillant 
e Pérez (2010) 

Maçã Sonda 
20 kHz 

20, 40, 60°C 
3, 6, 9 min 

Avaliação similar entre amostras tratadas com 
US e a pasteurizada para os atributos sabor, 
aroma, odor e cor, mesmo após 9 minutos de 
tratamento. 

Šimunek et al. 
(2013) 

Maçã Sonda 
24 kHz 

40, 50 e 60°C 
5 e 10 min 

Amostras tratadas com US foram avaliadas de 
forma positiva quanto aos parâmetros cor e 
aparência, odor, sabor e turbidez. 

Ertugay e Başlar 
(2014) 

Morango Banho 
40 kHz 

20 ± 1°C 
10 e 30 min 

Boa aceitação sensorial mesmo após 30 
minutos de tratamento. 

Tomadoni et al. 
(2017) 

US: Ultrassom. kHz: frequência. 
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Entretanto, o contato com ultrassom por longos períodos pode proporcionar a 

formação ou intensificação de compostos aromáticos, devido à pressão causada pela 

cavitação no meio, e favorecer a formação de sabores indesejáveis (WONG; VAILLANT; 

PÉREZ, 2010; ŠIMUNEK et al., 2013). Há evidências na literatura que demonstram a 

alteração do perfil aromático em sucos e néctares de maçã (ŠIMUNEK et al., 2013) e de 

cranberries (JAMBRAK et al., 2017) após o tratamento com ultrassom devido à formação de 

novos compostos ou ao desaparecimento dos que estavam presentes nas amostras.  A 

degradação de compostos aromáticos é possivelmente ocasionada pelas condições físicas 

extremas dentro das bolhas durante a cavitação, além de diversas reações que ocorrem ao 

mesmo tempo ou isoladamente. Reações tais como a formação de radicais livres e aumento 

de reações de polimerização ou despolimerização podem ser responsáveis pelas mudanças 

nos aromas observados (JAMBRAK et al., 2017). 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
O ultrassom é uma tecnologia que possui potencial para ser aplicado no 

processamento de sucos de frutas. Diferentes tendências são observadas nos estudos, pois 

estão relacionadas com as condições de operação, tais como frequência, intensidade, tempo, 

temperatura, volume e amostra tratados. Cada alimento possui suas características e essas 

podem ser afetadas de forma positiva ou negativa após o tratamento com ultrassom, por isso 

é necessário avaliar diferentes condições de tempo, temperatura e amplitude para obter 

produtos bem aceitos pelos consumidores.  

 

REFERÊNCIAS 

 
AADIL, R. M. et al. Effects of ultrasound treatments on quality of grapefruit juice. Food 
Chemistry, v. 141, n. 3, p. 3201-3206, 2013. 
 
ABID, M. et al. Thermosonication as a potential quality enhancement technique of apple 
juice. Ultrasonics Sonochemistry, v. 21, n. 3, p. 984-990, 2014. 
 
BHAT, R.; GOH, K. M. Sonication treatment convalesce the overall quality of hand-pressed 
strawberry juice. Food Chemistry, v. 215, p. 470-476, 2017. 
 
CAMPOLI, S. S. et al. Ultrasound processing of guava juice: Effect on structure, physical 
properties and lycopene in vitro accessibility. Food Chemistry, v. 268, p. 594-601, 2018. 
 
CHEN, L. et al. The effect of high-power ultrasound on the quality of carrot juice. Food 
Science and Technology International, p. 1082013219825736, 2019. 
 



Fundamentos e Atualidades em Tecnologia e Inspeção de Alimentos  

 

 
 

87 

ERTUGAY, M. F.; BAŞLAR, M. The effect of ultrasonic treatments on cloudy quality-
related quality parameters in apple juice. Innovative Food Science & Emerging 
Technologies, v. 26, p. 226-231, 2014. 
 
GUERROUJ, K. et al. Sonication at mild temperatures enhances bioactive compounds and 
microbiological quality of orange juice. Food and Bioproducts Processing, v. 99, p. 20-28, 
2016. 
 
JAMBRAK, A. R. et al. Aromatic profile and sensory characterization of ultrasound treated 
cranberry juice and nectar. Ultrasonics Sonochemistry, v. 38, p. 783-793, 2017. 
 
JAMBRAK, A. R. et al. Influence of high power ultrasound on selected moulds, yeasts and 
Alicyclobacillus acidoterrestris in apple, cranberry and blueberry juice and nectar. Ultrasonics, v. 
83, p. 3-17, 2018. 
 
KENTISH, S. E. Engineering Principles of Ultrasound Technology. Ultrasound: Advances 
for Food Processing and Preservation, 1–13. 2017. 
 
KUBO, M. T. K.; AUGUSTO, P. E. D; CRISTIANINI, M. Effect of high pressure 
homogenization (HPH) on the physical stability of tomato juice. Food Research 
International, v. 51, n. 1, p. 170-179, 2013. 
 
OJHA, K. S.; TIWARI, B. K.; O’DONNELL, C. P. Effect of Ultrasound Technology on 
Food and Nutritional Quality. In: Advances in Food and Nutrition Research. Academic 
Press, 2018. p. 207-240. 
 
ORDÓÑEZ-SANTOS, L. E.; MARTÍNEZ-GIRÓN, J.; ARIAS-JARAMILLO, M. E. 
Effect of ultrasound treatment on visual color, vitamin C, total phenols, and carotenoids 
content in Cape gooseberry juice. Food Chemistry, v. 233, p. 96-100, 2017. 
 
POKHREL, P. R. et al. Combined Effect of Ultrasound and Mild Temperatures on the 
Inactivation of E. coli in Fresh Carrot Juice and Changes on its Physicochemical 
Characteristics. Journal of Food Science, v. 82, n. 10, p. 2343-2350, 2017. 
 
ROJAS, M. L. et al. Peach juice processed by the ultrasound technology: Changes in its 
microstructure improve its physical properties and stability. Food Research International, 
v.82, n.1, p.22-33, 2016. 
 
SANGO, M. D. et al. Assisted ultrasound applications for the production of safe 
foods. Journal of Applied Microbiology, v. 116, n. 5, p. 1067-1083, 2014. 
 
SÃO JOSÉ, J. F. B. et al. Decontamination by ultrasound application in fresh fruits and 
vegetables. Food Control, v. 45, p. 36-50, 2014. 
 
SHARMA, K. D. et al. Chemical composition, functional properties and processing of 
carrot—a review. Journal of Food Science and Technology, v. 49, n. 1, p. 22-32, 2012. 
 
ŠIMUNEK, M. et al. Aroma profile and sensory properties of ultrasound-treated apple juice 
and nectar. Food Technology and Biotechnology, v. 51, n. 1, p. 101-111, 2013. 
 



Fundamentos e Atualidades em Tecnologia e Inspeção de Alimentos 

88 

SUSLICK, K. S. The chemical effects of ultrasound. Scientific American, v. 260, n. 2, p. 
80-87, 1989. 
 
SWAMY, G. J., MUTHUKUMARAPPAN, K., ASOKAPANDIAN, S. Ultrasound for Fruit 
Juice Preservation. Fruit Juices, 451–462. 2018. 
 
TOMADONI, B. et al. Effect of ultrasound and storage time on quality attributes of 
strawberry juice. Journal of Food Process Engineering, v. 40, n. 5, p. e12533, 2017. 
 
TREMARIN, A. et al. Modelling Alicyclobacillus acidoterrestris inactivation in apple juice using 
thermosonication treatments. LWT-Food Science and Technology, v. 102, p. 159-163, 
2019. 
 
TREMARIN, A; BRANDÃO, T. R. S; SILVA, C. L. M. Application of ultraviolet radiation 
and ultrasound treatments for Alicyclobacillus acidoterrestris spores inactivation in apple 
juice. LWT-Food Science and Technology, v. 78, p. 138-142, 2017. 
 
VALDRAMIDIS, V. P.; KOUTSOUMANIS, K. P. Challenges and perspectives of 
advanced technologies in processing, distribution and storage for improving food 
safety. Current Opinion in Food Science, v. 12, p. 63-69, 2016. 
 
WANG, J. et al. Influence of high-intensity ultrasound on bioactive compounds of strawberry 
juice: Profiles of ascorbic acid, phenolics, antioxidant activity and microstructure. Food 
Control, v. 96, p. 128-136, 2019. 
 
WONG, E.; VAILLANT, F.; PÉREZ, A. Osmosonication of blackberry juice: impact on 
selected pathogens, spoilage microorganisms, and main quality parameters. Journal of Food 
Science, v. 75, n. 7, p. M468-M474, 201



 

 

www.editorainvivo.com 

DOI: 10.47242/978-65-991243-3-4-89-95 

 

Capítulo 8 

Capítulo 8 - AVALIAÇÃO MACROSCÓPICA E MICROSCÓPICA DE RINS BOVINO DE MATADOUROS NO ESTADO DE ALAGOAS 
 

AVALIAÇÃO MACROSCÓPICA E MICROSCÓPICA DE RINS 

BOVINOS DE MATADOUROS NO ESTADO DE ALAGOAS 
 
Annelise Castanha Barreto Tenório Nunes 
Universidade Federal de Alagoas, Medicina Veterinária, Maceió, AL 
http://lattes.cnpq.br/6073472579856933 
ORCID: 0000-0002-3166-1667 
 

Hayanne Ferreira Parlamento 
Médica Veterinária Autônoma 
http://lattes.cnpq.br/5730786831330699 
 

Jefferson Gonçalves Luna dos Santos 
Médico Veterinário Autônomo 
http://lattes.cnpq.br/5035493979653284 
 

  

Informações sobre o 

artigo: 

 

Recebido em: 

07/09/2020 

Aceite em:  

10/09/2020 

Data de publicação: 

21/09/2020 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave:  

Avaliação renal 

Histopatológico 

Abate 

RESUMO 

O rim bovino é um dos órgãos direcionados ao consumo humano 
e está sujeito a apresentar diversas lesões por suas funções 
metabólicas e hemostáticas. É um dos órgãos com maior 
porcentual de condenação na linha de inspeção. Este trabalho 
objetivou identificar lesões que acometem os rins de bovinos e as 
principais causas de condenação nos matadouros em diferentes 
municípios do estado de Alagoas, através da identificação de lesões 
macroscópicas e microscópicas. Os rins bovinos coletados foram 
divididos em condenados e não condenados na linha de inspeção. 
A taxa de condenação foi 1,34% (17/1268), onde 50% por cisto 
urinário, 12,5% tuberculose, 12,5% congestão, 6,25% hipoplasia, 
6,25% cálculo renal, 6,25% palidez do órgão e 6,25% uronefrose. 
No estudo histológico dos rins condenados, todos os apresentaram 
infiltrado mononuclear, sendo 60% em zona cortical, 20% zona 
medular e 20% zona cortical e medular, com intensidade 40% leve, 
30% moderada e 30% intensa. Nos rins não condenados, 31/48 
amostras apresentaram infiltração mononuclear onde 
51,61%foram classificados como leve, 45,16% moderada e 3,23% 
intensa; distribuída em 50% córtex, 25% medula e 25% em córtex 
e medula. Análises complementares podem contribuir para um 
diagnóstico mais seguro visando reduzir enfermidades e 
desperdícios. 

  

  

 

MACROSCOPIC AND MICROSCOPIC ASSESSMENT OF BOVINE 
KIDNEYS IN SLAUGHTERHOUSES IN THE STATE OF ALAGOAS 
 

 ABSTRACT 

Keywords:  
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Slaughter 

The bovine kidney is one of the organs aimed at human 
consumption and is subject to present several lesions due to its 
metabolic and hemostatic functions. It is one of the organ with the 
highest percentage of condemnation in the inspection line. This 
study aimed to identify the lesions that affect the kidneys of cattle 
and the main causes of condemnation in slaughterhouses in 
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different municipalities in the state of Alagoas, through the 
identification of macroscopic and microscopic species. The 
collected bovine kidneys were divided into condemned and non-
condemned in the inspection line. The condemnation rate was 
1.34% (17/1268), where 50% for urinary cyst, 12.5% tuberculosis, 
12.5% congestion, 6.25% hypoplasia, 6.25% renal calculus, 6.25% 
organ pallor and 6.25% uronephrosis. No histological study of 
condemned kidneys, all infiltrated mononuclear dissipated, 60% in 
the cortical zone, 20% in the medullary zone and 20% in the 
cortical and medullary zone, with intensity 40% mild, 30% 
moderate and 30% intense. In non-condemned kidneys, 31/48 
moderate mononuclear infiltration where 51.61% were classified as 
mild, 45.16% moderate and 3.23% intense; distributed in 50% 
cortex, 25% medulla and 25% in cortex and medulla. 
Complementary analyzes can contribute to a safer diagnosis to 
reduce illness and waste. 

  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil possui posição privilegiada na produção de bovinos, concentrando um dos 

maiores rebanhos comerciais do mundo. Devido à grande perecibilidade dos produtos de 

origem animal, a inspeção sanitária é de caráter obrigatório e fundamental na qualidade do 

produto, assegurando por diferentes meios e processos (BARRETO et al., 2013). A inspeção 

post mortem de bovinos destinados para o consumo humano, favorece a obtenção de 

diagnósticos de patologias que podem ser desenvolvidas durante o manejo da propriedade 

de origem, no transporte ou no momento do atordoamento. Tais patologias podem estar 

relacionadas com alterações que impliquem na condenação, seja parcial ou total, durante o 

momento da inspeção das carcaças. Desta forma, a inspeção post mortem realizada pelo médico 

veterinário é economicamente importante, pois o conhecimento de patologias possui um 

efeito sanitário em selecionar as carcaças e diagnosticar patologias que podem afetar a espécie 

humana durante o consumo (LIMA et al, 2007).Os rins bovinos são subprodutos do abate 

bovino utilizados tanto diretamente na alimentação humana quanto animal na forma de 

rações, sendo possível encontrar diversos tipos de anormalidades as quais podem levar a 

condenação do órgão para o consumo humano (CASTRO; MOREIRA, 2010). Os trabalhos 

vêm demonstrando uma grande frequência de patologias encontradas neste órgão (SILVA et 

al., 2013). 

Os critérios para condenação e liberação de órgãos submetidos ao serviço oficial de 

inspeção de carnes têm sido controversos. Argumenta-se que órgãos que não apresentam 

lesões macroscópicas visíveis podem ainda assim apresentar alterações microscópicas; por 
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outro lado, órgãos rejeitados durante exame macroscópico podem revelar-se normais ao 

exame histológico. A identificação, caracterização e registro de processos patológicos dos 

animais abatidos em matadouro constitui uma fonte de dados importante para a avaliação da 

condição sanitária das explorações, uma vez que permite identificar a ocorrência de doenças 

subclínicas e quantificar a gravidade de lesões que representem manifestações de doenças. 

Este trabalho teve por objetivo identificar lesões em rins bovinos provenientes de 

matadouros – Alagoas.  

 

2 METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi realizada durante o período de agosto de 2017 e julho de 2018, em 

dois matadouros de diferentes municípios do estado de Alagoas. Foram realizadas visitas 

autorizadas para a realização da coleta das amostras de rins bovinos condenados e não 

condenados na linha de abate. Cada rim examinado foi observado tamanho, peso, volume, 

bordas, consistência e coloração. Após a inspeção, fragmentos dos órgãos medindo 1 a 2 cm 

de tamanho e 0,5cm de espessura, foram coletados em frascos contendo formol a 10% e 

devidamente identificados. Dos órgãos condenados, foram retirados mais de um fragmento 

de acordo com a quantidade de lesões que cada órgão apresentava. As amostras dos dois 

grupos foram reservadas para posterior processamento e análise histopatológica 

comparativa.  

As amostras de tecidos coletadas foram encaminhadas para a realização do estudo 

histopatológico, onde foram processadas utilizando as técnicas de rotina do Laboratório de 

Histologia e Patologia Veterinária. As amostras passaram pelas etapas de desidratação em 

álcoois de diferentes concentrações, diafanização em xilol, impregnação e inclusão em 

parafina. De cada bloco, foram cortadas em secções de 3 a 5μm de espessura, fixadas em 

lâmina de vidro, desparafinadas, reidratadas, coradas com hematoxilina-eosina, montadas 

com Bálsamo do Canadá e examinadas a microscopia de luz, para identificar a intensidade e 

a extensão das possíveis alterações patológicas. Os dados obtidos foram analisados utilizando 

análise estatística descritiva. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram inspecionados 1.268 rins. Dentre esses, 17 rins foram condenados na linha 

de inspeção, perfazendo uma taxa de condenação geral de 1,34%. As causas de condenações 

desses órgãos baseadas nas observações macroscópicas pelos inspetores foram: cisto urinário 

variando entre cisto solitário e cistos múltiplos (50%) (figura 1), tuberculose (12,5%), 

congestão (12,5%), hipoplasia (6,25%), uronefrose (6,25%), rim pálido (6,25%) e cálculo 

renal (6,25%). 

Durante os acompanhamentos dos abates, na linha de inspeção, foi realizada a 

avaliação morfométrica em 108 rins. A média obtida no tamanho foi de 19,82cm de 

comprimento para os não condenados, variando de 17 a 23 cm, e 16,90cm para os 

condenados, variando de 12,5 a 20 cm. Quanto ao peso, os órgãos não condenados tinham 

em média 436,26 g, variando de 210 a 744 g, e 482,25 g para os condenados, variando de 89 

a 705 g. Em relação à coloração, apenas os rins condenados por congestão, apresentaram-se 

levemente avermelhados. Quanto à consistência, apenas os rins com cisto urinário, 

apresentaram alteração na consistência no local do cisto, devido à dilatação do parênquima, 

com perda do mesmo por compressão do líquido, apresentando a parede flácida. Estes rins 

com presença de cisto apresentaram alteração do volume, devido à dilatação.  

 
Figura 1: A: cisto solitário; B: cistos múltiplos 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Segundo Tigre, Leite e Dias (2012), das patologias encontradas durante avaliação 

dos rins em um matadouro municipal em Itabuna na Bahia, a mais frequente correspondeu 

aos cistos urinários (45,9%), seguido pela presença de lesões características de nefrite 

(38,7%). Outras condenações ocorreram devido a alterações circulatórias como congestão 
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(10,2%) e infarto (5,2%). A presença de cisto urinário como principal causa de condenação 

encontrada coincide com a principal causa observada neste trabalho.  

Dentre os rins condenados, apenas um apresentou uronefrose que pode ser causada 

pelo bloqueio do fluxo de saída da urina que dilata o ureter e a pressão da obstrução no 

tecido pode formar grandes cistos contendo urina (CARVALHO; WEBER, 2018). O estudo 

realizado por Palma, Poty e Santana (2013), também evidenciaram a uronefrose como a causa 

menos encontrada em carcaças e órgãos de bovinos oriundos de frigoríficos no Distrito 

Federal e Goiás, porém não foram relatados casos de cálculo renal. Já Lima et al. (2007), 

identificaram cálculo renal como sendo uma das principais patologias diagnosticadas durante 

a inspeção post mortem em bovinos no abatedouro frigorífico industrial de Mossoró, Rio 

Grande do Norte.  

Para a avaliação microscópica foram analisadas 65 amostras, sendo 17 de rins 

condenados e 48 de não condenados. Na microscopia dos rins condenados, foi possível 

identificar alterações como: infiltrado mononuclear em todas as lâminas analisadas nos rins 

condenados, variando em sua localização: infiltrado mononuclear em córtex renal (60%), em 

medula renal (20%) e em córtex e medula (20%). Variam também em intensidade, sendo 

30% de infiltrado leve, 30% de infiltrado moderado e 60% de infiltrado intenso. Foi 

observada necrose de coagulação (12,5%) nos túbulos contorcidos, além áreas de 

calcificações nos túbulos (10%) e infiltrados pericapsulares (3,44%). Também foram 

observadas áreas de congestão (31,25%) variando de intensidade: leve (40%), moderada 

(30%), intensa (10%). Nos órgãos não condenados, foi observado na microscopia: infiltrado 

mononuclear em 31 das 48 amostras analisadas perfazendo 64,58%, variando de intensidade, 

onde 16 apresentaram infiltrado leve (51,61%), 14 com infiltrado moderado (45,16%) e 1 

infiltrado intenso (3,23%); distribuídos em córtex renal (50%), medula renal (25%) e córtex 

e medula (25%). Em 15 amostras (31,25%) foi possível observar diferentes graus de 

congestão: congestão leve (66,66%), moderada (20%) e intensa (13,34%). Ainda na análise 

histológica, observou-se que 13 rins não apresentaram nenhuma alteração (27,08%).  

A necrose de coagulação também foi encontrada por Yener e Erer (2000) em apenas 

uma das amostras avaliadas de rins bovinos abatidos em Konya na Turquia. Segundo Mendes 

et al. (2009), os achados microscópicos mais encontrados em rins bovinos abatidos em 

frigoríficos industriais sob inspeção estadual no Oeste e Planalto Catarinense foram: fibrose 

associada a infiltrado inflamatório (26,51%), nefrite intersticial (20,51%), cisto (17,09%), 

cisto acompanhado de infiltrado pericapsular (12,82%), cisto com nefrite intersticial (8,55%), 
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calcificações (3,42%), cisto associado à fibrose e infiltrado inflamatório (2,56%), 

hipercelularidade glomerular (0,85%), causas diversas (4,27%) e sem alterações (3,42%). 

No estudo realizado por Monsalve (2013), sobre achados histopatológicos em rins 

bovinos abatidos na região de Los Rios no Chile, foram encontrados macroscopicamente as 

seguintes lesões: nefrite (11,4%) seguida de outras causas de condenação (6,0%) e cistos 

renais (5,8%). Já as lesões histopatológicas foram classificadas em sete grupos: transtornos 

inflamatórios (60,9%), transtornos variados (24,6%), transtornos de 

desenvolvimento(19,6%), transtornos pigmentários (16,7%), transtornos circulatórios 

(10,1%), transtornos necróticos (6,5%) e transtornos do metabolismo celular (5,1%). 

Algumas amostras apresentaram mais de um achado histopatológico. A maioria dos 

estudos sobre lesões renais em matadouros apresentam o infiltrado inflamatório como 

principal achado microscópico, corroborando assim com os achados desta pesquisa. Já os 

achados macroscópicos mais encontrados na literatura em sua maioria aparecem como 

nefrites, cistos urinários, congestão e infarto. Os rins condenados por nefrite no estudo de 

Barreto et al. (2013) representaram 59,3% dos rins analisados na linha de inspeção do 

matadouro municipal de Pilão Arcado-BA, esses dados diferem deste trabalho, onde a 

principal causa de condenação observada foi a presença de cistos urinários. Dentre as 

alterações microscópicas encontradas por Giron (2012), o infiltrado inflamatório também foi 

o mais observado e representou 70% dos achados incluindo glomerulonefrites supurativas, 

nefrite intersticial e nefrite granulomatosa. 

 

4 CONCLUSÃO 

 
A presença de cisto urinário foi a causa de condenação mais observada em rins 

bovinos abatidos nos municípios de Alagoas na linha de inspeção baseadas nas análises 

macroscópicas pelos inspetores. Na avaliação microscópica o infiltrado mononuclear foi a 

alteração mais encontrada tanto nos órgãos condenados, quanto nos não condenados. 

Atualmente, condenação ou liberação para consumo das vísceras nos abatedouros depende 

apenas do diagnóstico macroscópico realizado pelos inspetores, porém é possível que 

algumas lesões possam passar despercebidas durante a inspeção, assim como alterações não 

significativas podem levar a condenação dos órgãos. Com isso, análises complementares, 

como o histopatológico, podem contribuir para um diagnóstico mais seguro visando reduzir 

prejuízos à saúde humana e desperdícios para os estabelecimentos, além de contribuir com 

informações para responsáveis pela saúde animal. 
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RESUMO 

Introdução: Para assegurar um serviço de excelência, uma 
Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) precisa acompanhar 
todas as etapas do processo. Sendo assim, o local de 
armazenamento (estoque), que é a origem de todo o processo de 
produção, deve estar adequado às legislações vigentes e, quando 
necessário, implementar ações corretivas baseadas nas Boas 
Práticas de Fabricação, a fim de garantir a qualidade sanitária dos 
alimentos. Objetivo: Avaliar e organizar o funcionamento do 
estoque de uma UAN hospitalar. Método: Foi elaborada uma lista 
de checagem adaptada, baseada nas RDC 275/2002, 216/2004, 
Portaria n 78/2009, NR 08 e NR 11 para identificar as não 
conformidades do estoque da UAN, contemplando as 
especificidades do estoque e da unidade. A partir de gráficos foi 
feita a avaliação das não conformidades e identificadas as mais 
significativas cuja intervenção fosse factível, sendo implementadas 
soluções. Após esta etapa, a mesma lista de checagem foi utilizada 
para avaliação dos resultados das intervenções executadas. 
Resultados: Do total de 34 itens da lista de checagem foram 
encontrados 20 itens não conformes (60%) e 14 itens conformes 
(40%). Dentre os itens avaliados, controle integrado de vetores e 
pragas urbanas, móveis, e documentação foram os que 
apresentaram piores resultados, tendo 0% de conformidade dentro 
dos itens avaliados. Também apresentaram resultado insatisfatório: 
janelas, rotulagem e armazenamento e funcionários, com 33,3%, 
20% e 33,3% de conformidade respectivamente. Após a realização 
das intervenções, 22 itens (65%) passaram a estar dentro da 
conformidade e 12 (35%) itens não conforme. Considerações 
finais: Conclui-se que a ferramenta lista de checagem adaptada 
alcançou o objetivo proposto de facilitar a identificação dos 
problemas, bem como de verificar a eficácia das ações de correção 
implementadas neste setor que elevaram o número de itens em 
conformidade. Dessa forma, ressalta-se a importância de adaptar 
instrumentos à realidade a ser avaliada. 
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EVALUATION OF THE STOCK OPERATING CONDITIONS OF A 
HOSPITAL FOOD SERVICE AND PROPOSED INTERVENTION 
TO RESOLVE NON-CONFORMITIES 
 

 ABSTRACT 

Keywords:  

Food service 

Stock 

Checklist 

Sanitary quality 

Introduction: To ensure an excellent service, a Food Service 
needs to monitor all stages of the process. Therefore, the storage 
location (stock), which is the source of the whole production 
process, must be in accordance with current legislation and, when 
necessary, implement corrective actions based on Good 
Manufacturing Practices, in order to guarantee sanitary quality of 
food. Objective: To evaluate and organize the functioning of the 
stock of a hospital Food Service. Methods: An adapted checklist 
was prepared, based on RDC 275/2002, 216/2004, Ordinance No. 
78/2009, NR 08 and NR 11 to identify non-conformities of the 
Food Service stock, considering the specificities of the Unit. 
Graphs were used to assess non-conformities and identify the most 
significant ones whose intervention was feasible, and solutions 
were implemented. After this stage, the same checklist was used to 
evaluate the results of the performed interventions. Results: Of 
the total of 34 items on the checklist, 20 non-compliant items 
(60%) and 14 compliant items (40%) were found. Among the items 
evaluated, integrated vector and urban pest control, furniture, and 
documentation were the ones that showed the worst results, with 
0% compliance within the evaluated items. They also showed an 
unsatisfactory result: windows, labeling and storage and employees, 
with 33.3%, 20% and 33.3% of compliance respectively. After 
performing the interventions, 22 items (65%) became compliant 
and 12 (35%) non-compliant items. Final considerations: It is 
concluded that the adapted checklist tool achieved the proposed 
objective of facilitating the identification of problems, as well as of 
verifying the effectiveness of the corrective actions implemented 
in this sector that increased the number of items accordingly. Thus, 
the importance of adapting instruments to the reality to be 
evaluated is emphasized. 

  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a Resolução do CFN 600/2018, uma Unidade de Alimentação e 

Nutrição (UAN) pode ser definida como a unidade gerencial onde são desenvolvidas todas 

as atividades técnico-administrativas necessárias desde a produção de refeições até a sua 

distribuição para coletividades sadias e enfermas, tendo como objetivo contribuir para 

manter, melhorar ou recuperar a saúde da clientela atendida.  

Portanto, para assegurar um serviço de excelência, a UAN precisa se preocupar com 

todas as etapas do processo, não somente com a qualidade do alimento acabado, mas com 



Fundamentos e Atualidades em Tecnologia e Inspeção de Alimentos 

98 

todos os fatores que podem interferir na qualidade da preparação durante o fornecimento da 

matéria-prima, armazenamento e produção (SANT’ANA, AZEREDO, 2012). Além disso, a 

produção de refeições de qualidade também está atrelada ao leiaute das instalações físicas, 

aos equipamentos, à qualidade dos gêneros alimentícios, ou seja, à toda cadeia de 

processamento das preparações bem como à saúde ocupacional dos manipuladores 

(SANTOS, 2014). 

Por isso é necessário identificar os problemas existentes e aplicar ações corretivas, 

que são um conjunto de medidas que a UAN deve adotar, baseando-se nas Boas Práticas de 

Fabricação, a fim de garantir a qualidade sanitária e manter a conformidade dos produtos 

alimentícios começando com o armazenamento (BRASIL, 2006). E para essa avaliação pode 

ser utilizada a ferramenta lista de checagem, que é um método de bom custo benefício, de 

fácil aplicação e que gera bons resultados (GERMANO, 2003). 

O local de armazenamento (estoque), que é a origem de todo processo de produção, 

deve estar adequado às legislações para garantir a qualidade da matéria-prima (SANT’ANA, 

2012). Os estoques são definidos como os materiais, produtos e mercadorias que percorrem 

a cadeia de suprimentos até que sejam requeridas para transformação ou venda a clientes, e 

por fim, ao consumidor final (GRANT, 2013).  

Este trabalho tem como objetivo organizar o funcionamento do estoque de uma 

UAN hospitalar utilizando uma lista de checagem adaptada para identificação de não 

conformidades em estoque de UAN e implementar intervenções para solução destas não 

conformidades e possíveis melhorias. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Foi empregada a metodologia 5w2h para a elaboração de um plano de ação a ser 

executado no estoque de uma empresa terceirizada prestadora de serviço a um hospital na 

região norte fluminense. 

Foi elaborada uma lista de checagem adaptada, baseada nas RDC 275/2002, 

216/2004, NR 08 e NR 11 para identificar as não conformidades do estoque da UAN, 

contemplando as especificidades do estoque da unidade. Essa ferramenta era composta por 

34 itens dos quais 3 eram referentes ao piso, 2 ao teto, 3 às portas, 3 a janelas e outras 

aberturas, 1 à ventilação e climatização, 7 à higienização do estoque, 2 à controle de vetores 

e pragas urbanas, 5 à rotulagem e armazenamento, 2 a móveis, 3 à documentação e 3 a 

funcionários. As opções de resposta para o preenchimento da lista de verificação eram: “Sim” 



Fundamentos e Atualidades em Tecnologia e Inspeção de Alimentos  

 

 
 

99 

para os itens de avaliação que atendiam aos requisitos, “Não” para os que não atendiam, e 

“NA” para o item de avaliação que não se aplicava ao estabelecimento.  

Foi avaliado o percentual de não conformidades no estoque a partir de gráficos 

realizados no programa Excel. Foi realizada a avaliação das não conformidades e 

identificadas as mais factíveis para intervenção, sendo estas realizadas para a solução das 

inadequações.  

Realizadas as intervenções, a mesma lista de checagem foi utilizada para avaliação 

da melhoria no funcionamento do estoque e para análise da eficácia da intervenção realizada. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A partir da lista de checagem realizada, foram observadas as não conformidades do 

estoque e tendo em vista a necessidade da adequação de procedimentos à legislação vigente 

foram feitas algumas propostas de intervenção explicitadas no Quadro 1. 

 
Quadro 1 Não conformidades, propostas e custo de intervenção. 

Não conformidade Proposta de intervenção Custo da 
intervenção 

1.Portas 

1.1 Sem superfície lisa, de difícil higienização, 
com falhas de revestimento. 

Realizar a troca da porta. Alto. 

1.2 Portas externas sem fechamento automático 
(mola, sistema eletrônico ou outro) e sem 
barreiras adequadas para impedir entrada de 
vetores e outros animais (telas milimétricas ou 
outro sistema). 

Realizar a troca da porta. Alto. 

1.3 Em estado de conservação inadequado (com 
falhas, rachaduras, descascamento e outros). 

Realizar a troca da porta. Alto. 

2. Ventilação e climatização: 

2.1 Ventilação e circulação de ar não garantem o 
conforto térmico e o ambiente livre de fungos. 

Implementar sistema de climatização 
e/ou outra janela para circulação do ar. 

Alto. 

3. Higienização do estoque: 

3.1 Inexistência de um responsável pela 
operação de higienização comprovadamente 
capacitado. 

Contratação de um funcionário 
comprovadamente capacitado para a 
operação. 

Alto. 

3.2 Ausência de higienização frequente e 
adequada das instalações. 

Realizar higienização adequada e 
frequente. 

Baixo. 

3.3 Inexistência de registro da higienização. Organizar o registro de higienização 
através de uma planilha. 

Sem custo. 

4. Controle integrado de vetores e pragas urbanas: 

4.1 Existência de vetores e pragas urbanas. 
4.2 Não adoção de medidas preventivas e 
corretivas para impedir a atração, o abrigo, o 
acesso e ou proliferação de vetores e pragas 
urbanas. 

Organizar os registros das operações de 
desinsetização e adotar medidas 
preventivas Adoção de medidas básicas, 
como manter a porta fechada. 

Sem custo. 

5.Rotulagem e armazenamento: 

5.1 Sem dizeres de rotulagem com identificação 
visível e de acordo com a legislação vigente 

Identificar todos os produtos já abertos 
com as etiquetas do estabelecimento. 

Sem custo. 
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Não conformidade Proposta de intervenção Custo da 
intervenção 

5.2 Alimentos não armazenados separados por 
tipo ou grupo, sobre estrados distantes do piso, 
ou sobre pallets, bem conservados e limpos ou 
sobre outro sistema aprovado, afastados das 
paredes de forma a impedir apropriada 
higienização, iluminação e circulação de ar. 

Organizar as prateleiras por tipo ou 
grupo.  Adquirir novos pallets para 
serem colocados no local de 
recebimento. Afastar as prateleiras da 
parede (mínimo 10 cm). 

Médio. 

5.3 Existência de material estranho, estragado ou 
tóxico. 

Proibir o depósito de material estranho 
em meio ao estoque. 

Sem custo. 

5.4 Não armazenamento em local limpo e 
conservado. 

Realizar a limpeza adequada e frequente 
do local de armazenamento.  

Sem custo. 

6. Móveis:  

6.1 Os móveis que entram em contato com o 
alimento não estão em adequado estado de 
conservação e não são resistentes à corrosão e a 
repetidas operações de limpeza e desinfecção. 

Realizar a substituição dos móveis. Alto. 

6.2 As superfícies dos móveis utilizados no 
armazenamento não são lisas, e não estão isentas 
de rugosidades, frestas e outras imperfeições que 
possam comprometer a higienização dos 
mesmos e serem fontes de contaminação dos 
alimentos. 

Realizar a substituição dos móveis. Alto. 

7. Documentação:  Seleção das matérias-primas, ingredientes e embalagens. 

7.1 Ausência de POP estabelecido para este item. Elaboração do Pop. Sem custo. 

7.2 POP descrito não está sendo cumprido. Treinamento dos funcionários para 
seguirem o POP. 

Sem custo. 

7.3 Ausência de POP para nova rotulagem de 
produtos abertos. 

Elaboração do POP e capacitação Sem custo. 

8. Funcionários: 

8.1 Ausência de Treinamento para os 
estoquistas. 

Realização de capacitação para os 
estoquistas.  

Sem custo. 

8.2 Atividades exigidas não estão sendo 
cumpridas. 

Realização de capacitação para os 
estoquistas.  

Sem custo. 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Após a observação de todas as não conformidades encontradas, foram eleitas as 

sem custo pois eram as mais factíveis. Mesmo assim a tabela foi disponibilizada para a 

empresa e nutricionistas para que outras irregularidades pudessem ser melhoradas em outro 

momento.  

No total de 34 itens da lista de checagem foram encontrados 21 itens não 

conformes (62%) e 13 itens conformes (38%), revelando um alto índice de não 

conformidades no estoque, evidenciando a necessidade de intervenções para assegurar a 

qualidade das matérias-primas e, consequentemente, do produto final.  

Para melhor identificar as mudanças mais necessárias e urgentes, foi calculado o 

percentual de não conformidades de cada item avaliado na lista de checagem (Tabela 1). 

 
Tabela 1. Categorização de itens em conformidade no estoque. 

Item 
Nº de subitens 

analisados 
Itens 

conforme 
Itens não 
conforme 

Percentual de 
conformidade 

Portas 3 3 0 100 
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Teto 2 2 0 100 

Portas 3 2 1 66,6 

Janelas 3 1 2 33,3 

Ventilação e climatização 1 1 1 100 

Higienização do estoque 7 4 3 57 

Controle integrado de vetores 
e pragas urbanas 2 0 2 0 

Rotulagem e armazenamento 5 1 4 20 

Móveis 2 0 2 0 

Documentação 3 0 3 0 

Funcionários 3 1 2 33,3 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
Os itens de controle integrado de vetores e pragas urbanas, móveis e documentação 

foram os que apresentaram piores resultados, tendo 0% de conformidade dos itens avaliados. 

Outros itens que apresentaram resultado insatisfatório foram: janelas, rotulagem e 

armazenamento, e funcionários, com 33,3%, 20% e 33,3% respectivamente.  

Apesar de existirem resultados inferiores ao do item de higienização do estoque, 

deve-se considerar a relevância deste item, pois o estoque não contava com limpeza adequada 

e frequente, além da falta de organização. Além disso, a condição higiênico-sanitária em geral 

da empresa era bastante insatisfatória, sendo frequentemente e rigorosamente contestada 

pelas nutricionistas fiscais do hospital. 

Com esses resultados, nota-se que o serviço do estoque não estava sendo realizado 

de forma a garantir a segurança de alimentos. De acordo com LIMA (2013), a segurança de 

alimentos é o termo usado para se referir à prática de medidas que permitam o controle da 

entrada de qualquer agente que promova risco à saúde ou integridade física do consumidor. 

Portanto, ela é consequência do controle de todas as etapas da cadeia produtiva, desde o 

campo até o consumo.  
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Quadro 2. Não conformidades eleitas e intervenções específicas. 

1. HIGIENIZAÇÃO 

1. Inexistência de registro da higienização. Organizar o registro de higienização por meio de uma planilha. 

2. CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS: 

2.1 Existência de vetores e pragas urbanas. 
2.2 Não adoção de medidas preventivas e 
corretivas com o objetivo de impedir a 
atração, o abrigo, o acesso e ou proliferação 
de vetores e pragas urbanas. 

Organizar os registros das operações de desinsetização e 
adotar medidas preventivas básicas, como manter a porta 
fechada. 

3. ROTULAGEM E ARMAZENAMENTO: 

3.1 Sem dizeres de rotulagem com 
identificação visível e de acordo com a 
legislação vigente. 

Identificar todos os produtos já abertos com as etiquetas do 
estabelecimento. Alertar os estoquistas para tal atividade para 
que seja executada rigorosamente. 

3.2 Alimentos não armazenados separados 
por tipo ou grupo, afastados das paredes de 
forma a impedir apropriada higienização, 
iluminação e circulação de ar. 

Organizar as prateleiras por tipo ou grupo. Afastar as 
prateleiras da parede (mínimo 10 cm). 

3.3 Existência de material estranho, 
estragado ou tóxico. 

Proibir o depósito de material estranho em meio ao estoque 
através de placas de alerta e treinamento dos estoquistas. 

3.4 Não armazenamento em local limpo e 
conservado. 

Realizar a limpeza adequada e frequente do local de 
armazenamento. 

4.DOCUMENTAÇÃO:  Seleção das matérias-primas, ingredientes e embalagens. 

4.1 Ausência de POP estabelecido para este 
item. 

Elaboração dos Procedimentos Operacionais Padronizados 
(POP). 

4.2 POP descrito não está sendo cumprido. Capacitação dos funcionários para seguirem o POP. 

4.3 Ausência de instruções para nova 
rotulagem de embalagens de produtos 
abertos. 

Elaboração de POP e capacitação. 

5. FUNCIONÁRIOS 

5.1 Ausência de Treinamento para os 
estoquistas. 

Realização de capacitação para os estoquistas.  

5.2 Atividades exigidas não estão sendo 
cumpridas. 

Realização de capacitação para os estoquistas.  

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Para intervir na não conformidade de higienização foi feita uma planilha de limpeza 

semanal. De acordo com a RDC 275 de 2002, deve existir o registro da higienização das 

instalações e equipamentos, portanto foi elaborada uma tabela específica para o estoque. 

Durante esse trabalho, a empresa validou um POP para higienização de instalações que 

englobava o estoque, o que melhorou as condições higiênico-sanitárias e foi possível a 

utilização da planilha de registro de higienização elaborada. Além disso, a intervenção do 

item 3.4 do Quadro 2 também levou a esse resultado. 

Nos itens 3.1 e 3.3 do Quadro 2 foram feitas intervenções diretamente com o 

estoquista. Foram observados todos os produtos que estavam abertos sem a nova rotulagem 

e feita a identificação correta. Durante essa ação, foram feitos aconselhamentos aos 

estoquistas quanto a maneira correta exigida. Para o item 3.4 do Quadro 2 foi necessário o 

auxílio do nutricionista da empresa para que a intervenção pudesse ser concretizada, sendo 

definida a função de limpeza diária e frequente do estoque a um dos agentes de serviços 
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gerais. A princípio, o item 3.2 foi julgado como factível, porém com os contratempos 

existentes no local, não foi possível a realização da intervenção prevista. 

A empresa não possuía POP para seleção das matérias-primas, ingredientes e 

embalagens e o item 4.1.1 da RDC 275 (2002) retrata a necessidade de os estabelecimentos 

produtores/industrializadores de alimentos desenvolverem, implementarem e manterem os 

Procedimentos Operacionais Padronizados (POP). Assim, foi criado um POP para esse 

requisito e enviado para a empresa, pois era necessária a aprovação do responsável técnico, 

responsável pela operação e do proprietário do estabelecimento, a fim de firmar o 

compromisso de implementação, monitoramento, avaliação e registro do mesmo. 

A RDC 216 (2004) deixa claro que quando as matérias-primas e ingredientes não 

forem utilizados em sua totalidade, devem ser adequadamente acondicionados e identificados 

com, no mínimo, as seguintes informações: designação do produto, data de fracionamento e 

prazo de validade após a abertura ou retirada da embalagem original. A maneira que um 

produto é armazenado após sua abertura influencia na qualidade do alimento, sendo que 

alguns produtos alimentícios possuem data de validade secundária registrada na embalagem 

pelo seu fabricante. Os estoquistas foram orientados a confeccionarem nova rotulagem dos 

alimentos que fossem abertos e não utilizados totalmente, e em caso de dúvidas consultassem 

os nutricionistas. 

Portanto, para melhoria desse serviço, foram criadas instruções que facilitassem 

essa ação e colocadas no estoque, de modo que os estoquistas pudessem compreender e 

realizar a nova rotulagem. De forma positiva, resultados foram observados após a orientação 

básica sobre a necessidade de etiquetar com nova validade todos os produtos abertos. 

A capacitação para os estoquistas que contemplaria os subitens 4.2, 5.1 e 5.2 do 

Quadro 2 foi considerada executável inicialmente, porém não foi possível sua realização já 

que a empresa conta com funcionários externos que executam o treinamento padronizado 

para os colaboradores da UAN, tendo sido esse serviço já solicitado. Apesar de existir esse 

empecilho, foram realizadas orientações aos estoquistas quanto às exigências das legislações 

que auxiliaram na melhoria da não conformidade apresentada no item 5.2 do Quadro 2. 

Cabe ressaltar que algumas das atividades planejadas no plano de ação não foram 

completadas com excelência devido à rotina conturbada no momento em que a empresa se 

encontrava. Os resultados poderiam ser melhores caso houvesse mais liderança na UAN 

onde foi realizado o presente trabalho. Outra dificuldade para realizar as intervenções foram 

as regras que a empresa dispõe sobre o treinamento de funcionários. Contudo, foi realizada 
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a aplicação da lista de checagem novamente para comparar os itens conformes após as 

intervenções que puderam ser realizadas nesse período. 

Apesar da dificuldade encontrada ao longo das atividades de intervenção, pôde ser 

observada uma melhoria nos itens conformes a partir das intervenções realizadas e por 

atividades que a empresa realizou em conjunto. Dentre os 34 itens, 22 itens (65%) se 

encontraram dentro da conformidade e 12 (35%) itens não conforme.  Além disso, itens que 

estavam dentre os mais prejudiciais a toda a cadeia de produção, como higiene e rotulagem 

de alimentos, tiveram melhorias satisfatórias. 

 

4 CONCLUSÃO 

 
Com esses resultados, foi possível concluir que a ferramenta lista de checagem 

adaptada alcançou o objetivo proposto de facilitar a visualização e o entendimento dos 

problemas e direcionar a execução de melhorias para o estoque. 

Além disso, a partir da avaliação dos percentuais de não conformidades antes e 

depois das intervenções realizadas, foi possível observar que a execução das intervenções na 

Unidade propiciou uma melhora perceptível, passando o número de itens conformes a ser 

maior que de não conformes. Deste modo, houve melhorias no bom funcionamento do 

estoque e uma possível melhora na qualidade higiênico-sanitária das refeições dos pacientes 

e servidores do hospital, ao se reduzir situações não conformes que ofereciam riscos. A 

qualidade higiênico-sanitária não pode ser assegurada com a ferramenta aplicada, uma vez 

que esse aspecto só pode ser afirmado por análises microbiológicas. De qualquer forma, 

ressalta-se a importância de se adaptarem instrumentos às realidades a serem avaliadas. 
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RESUMO 

Quase cinquenta por cento das enzimas utilizadas em escala 
comercial são de origem fúngica. Proteases, amilases, celulases e 
lipases podem ser produzidas por diferentes gêneros de fungos 
incluindo Aspergillus, Rhizopus e Penicillium. A origem destes fungos 
é diversa. Dentre as variedades de origem têm-se os fungos 
endofíticos que convivem em simbiose com as plantas hospedeiras, 
promovendo proteção as mesmas de diversas formas. Assim os 
fungos endofíticos apresentam potencial na produção de 
metabólitos secundários de interesse biotecnológico, sendo as 
enzimas umas das classes exploradas destes metabólitos. Para este 
estudo, o fungo endofítico do gênero Trichoderma (isolado 50 – I50) 
foi avaliado para produção de enzimas, pertencente a coleção de 
fungos endofíticos de videira do Laboratório de Produtos Naturais 
e Biotecnologia (UESB). A produção das enzimas amilase, celulase, 
invertase, lipase e poligalacturonase foi testada para o índice 
enzimático como resultado preliminar em placa de Petri com BDA 
e, a atividade enzimática em fermentação submersa foi avaliada 
quanto ao tempo de maior produtividade. O isolado 50 apresentou 
índice enzimático para todas as enzimas testadas, exceto para 
invertase. Enzima com maior atividade enzimática foi a 
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Palavras-chave:  

Atividade enzimática 

Biotecnologia  

Fermentação submersa 

 

poligalacturonase com 96h, também mostrando bons resultados 
com 72h quando comparado com as outras enzimas. A atividade 
enzimática para a lipase foi a secunda melhor produção. Estes 
resultados demostraram que o fungo endofítico do gênero 
Trichoderma isolado de videira tem potencial para ser explorado para 
produção das enzimas poligalacturonase e lipase. 

  

  

 PRODUCTION OF ENZYMES BY FILAMENTAL FUNGI 
 

 ABSTRACT 

Keywords:  

Enzymatic activity 

Biotechnology 

Submerge fermentation 

Almost half of enzymes used on commercial scale are fungal origin. 
Protease, amylase, cellulase and lipase can be produced by different 
genera of fungi including Aspergillus, Rhizopus and Penicillium. The 
fungi origin is diverse, such as endophytic. Among the varieties of 
origin, there are the endophytic fungi that live in symbiosis with 
the host plants, were promoting their protection in different way. 
Thus, endophytic fungi presented a potential production in 
secondary metabolites of biotechnological interest, enzymes being 
one of the explored classes these metabolites. For this study, the 
endophytic fungus of genera Trichoderma (isolated 50 – I50) was 
evaluated to enzymes production, belonging to the collection of 
endophytic fungi from grapevine of the Natural Products and 
Biotechnology Laboratory (UESB). The productions of amylase, 
cellulose, invertase, lipase and polygalacturonase enzymes were 
tested for enzymatic index for preliminary results in Petri place 
with PDA broth and, enzymatic activity in submerged 
fermentation evaluated time to major production. The I50 showed 
enzymatic index for all enzymes tested, except for invertase. 
Enzyme of major enzymatic activity was polygalacturonase with 
96h of fermentation, already showing good results with 72h when 
compared with others enzymes. The enzymatic activity for lipase 
was the second better production. These results showed the 
endophytic fungi genera Thrichoderma isolated from grapevine have 
been potential to be exploring for enzymes polygalacturonase and 
lipase production. 

  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Microrganismos são muito promissores na produção de enzimas de interesse 

biotecnológico e industrial, devido à grande variedade de atividades catalíticas, fácil adaptação 

e à possibilidade de produção de enzimas através de processos fermentativos em grande 

escala, principalmente com a aplicação de leveduras e fungos (BON et al., 2008). 

Os fungos filamentosos compõem um grupo de microrganismos que 

biossintetizam uma variedade de metabólitos secundários, que podem ser utilizados nas 

indústrias médico-farmacêutica, alimentícia e agricultura. Fungos endofíticos são fungos 
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filamentosos que habitam o interior de plantas sem causar injúrias a planta, vivem em 

simbiose e constituem-se em uma fonte valiosa de produção de compostos bioativos 

(HIGGINBOTHAM et al., 2013). A relação entre microrganismos endófitos e planta 

hospedeira pode promover a produção de enzimas extracelulares, dentre elas celulases e 

amilases, e até mesmo proteases e lipases (ESPOSITO; AZEVEDO, 2004).  

Enzimas microbianas são utilizadas comercialmente com sucesso por serem menos 

dispendiosas, menos prejudiciais ao meio ambiente. Estas enzimas apresentam grande 

importância para indústrias no processamento de alimentos, bebidas, amaciamento de 

carnes, dentre muitas outras possibilidades (FOUKIS et al., 2012, KAN et al., 2019; 

PELLEGRINI et al., 2020). 

Dois tipos básicos de fermentação são utilizados para a produção de enzimas: a 

fermentação submersa (FS) e a fermentação em estado sólido (FSE) (FERNANDES, 2007). 

A diferenciação deve-se a maneira como o microrganismo se desenvolve no meio de cultura, 

submerso ou não em meio líquido (FS) ou, sobre a superfície e fragmentos de substratos 

sólidos (FSE) (OLIVEIRA et al., 2014). A FS é frequentemente utilizada na produção de 

enzimas por controlar melhor as condições de crescimento dos microrganismos, como 

temperatura e pH, o cultivo também apresenta uma recuperação das enzimas extracelulares 

facilitada em relação a FSE (FEITOSA, 2009). 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a produção das enzimas 

amilase, celulase, invertase, lipase e poligalacturonase por fungo filamentoso endofítico em 

processo fermentativo submerso. 

 

2 METODOLOGIA 

 

2.1 Cultura de fungos endofíticos e preparo de inoculo 

 

O fungo utilizado neste trabalho foi, primeiramente, denominado como isolado 50 

(I50) e pertencente à Coleção de Cultura de Fungos Filamentosos Endofíticos isolados de 

videira para produção de vinho, especificamente uva da espécie Syrah. Esta coleção consta 

com 49 diferentes isolados de fungos endofíticos e encontra-se no Laboratório de Produtos 

Naturais e Biotecnologia (LPNBio) da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), 

campus de Itapetinga-BA. Posteriormente alguns fungos foram avaliados quanto às formas 

e características microscópicas e realizada a identificação molecular, sendo o I50 identificado 

como pertencente ao gênero Trichoderma. 

Os fungos da coleção são mantidos em meio BDA (Batata-Dextrose-Agar) com 

óleo mineral, a 4 oC e renovados a cada 6 meses. 
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Para fermentação submersa líquida foi preparado suspensão de esporos contendo 

107 células.mL-1. Tubos de ensaio com o fungo I50 cultivado em meio BDA inclinado por 

sete dias foram lavados com 100 mL de água estéril, com a superfície do meio de cultura 

devidamente friccionada com palitos de madeira estéreis promovendo a soltura dos esporos 

na solução. A câmara de Neubauer foi utilizada para a contagem dos esporos. 

 
2.2 Cultura de fungos endofíticos e preparo de inoculo 

 

Foi avaliado o potencial enzimático do I50 aplicando método qualitativo de análise 

em placas de Petri avaliando diâmetro de halo produzido. O isolado foi previamente 

cultivado em BDA, por sete dias, sendo observado o crescimento de hifas e a presença de 

esporos característicos (aparência de aveludado verde). 

Na determinação da produção da amilase, celulase, invertase e poligalacturonase foi 

utilizada a metodologia proposta por Dingle, Teid e Solomons (1953). Para cada enzima 

testada foi adicionado ao meio BDA, 1% de diferentes substratos para avaliar se houve 

produção de enzima pelo isolado fúngico estudado. Assim, para análise da amilase foi 

adicionado 1% de amido ao meio BDA, para análise da celulase foi adicionado 1% de 

carboximetilcelulose, para a análise da invertase foi adicionado sacarose e para a análise da 

poligalacturonase foi adicionado ácido poligalacturônico. Para a análise de lipase foi utilizado 

o método proposto por Sierra (1957) utilizando óleo de milho a 1% ao meio BDA. 

BDA, substratos e água foram devidamente esterilizados e vertidos em placas de Petri 

de 10 cm de diâmetro (100 x 20 mm), em triplicata. Após solidificação dos meios, foi 

realizado um corte circular de diâmetro 2 cm, não muito profundo de forma que ainda tivesse 

meio sólido para realizar a repicagem do I50 neste poço. Assim, o fungo foi incubado a 30ºC, 

por um período de cinco dias. Em seguida foi realizada a revelação de acordo com a 

metodologia descrita para cada enzima. 

O Índice Enzimático (I.E.) foi expresso a partir da relação entre o diâmetro médio 

do halo de hidrólise (Dh) e diâmetro médio da colônia (Dc), conforme descrição na Equação 

(1) (FLORENCIO et al., 2012). 

 

𝐼. 𝐸. =  𝐷ℎ
𝐷𝑐⁄                   Equação (1) 
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2.3 Atividade enzimática 

Para avaliação da atividade enzimática foi inoculado 10 mL da solução de esporos 

do I50 no meio de cultura líquido composto por óleo vegetal de milho como fonte de 

carbono, ureia (CH4N2O) como fonte de nitrogênio e os sais cloreto de sódio, fosfato 

monopotássico e sulfato de magnésio pentahidratado. O volume de 50 mL deste meio 

líquido foi utilizado para FS em erlenmeyers de 150mL e os frascos incubados a 30 oC em 

shaker com agitação a 180 rpm. Esquema ilustrativo encontra-se apresentado na Figura 1. 

 
Figura 1.  Resumo gráfico do preparo do meio líquido e das condições de cultivo 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 
Para a dosagem da atividade enzimática foram preparados frascos para cada tempo 

de fermentação, avaliando-se o período entre 24 – 120 horas, em intervalos de 24 em 24 h. 

Ao final de cada período da fermentação, a biomassa celular foi separada por filtração e o 

caldo fermentado foi usado como extrato enzimático bruto (EEnzB) a ser analisado. 

Para avaliação da atividade das enzimas amilase, celulase e poligalacturonase foi 

aplicada a metodologia descrita por Miller (1959) e Ghose (1987), com modificações no tipo 

de substrato (SB). Para a enzima celulase utilizou-se carboximetilcelulose como SB, para a 

amilase – amido (SB), para a enzima poligalacturonase – ácido poligalacturônico (SB). 

Preparou-se soluções de cada substrato (SB) a 1% em tampão acetato 100 mM, pH 5. 

Adicionou-se o extrato enzimático bruto (EEnzB) em tubos de ensaio contendo 

solução SB a 1%. Esta mistura foi mantida em banho-maria a 50°C por 15 min. Para 

interromper a reação foi adicionado solução padrão de DNS para quantificação de açúcar 

redutor (SANTOS et al, 2017), e mantido em banho-maria a 100°C por 5 min. Em seguida, 

foi adicionado água destilada e realizou-se a leitura em espectrofotômetro modelo SP 2000 

UV , marca BEL Engineering (Monza, Itália) em comprimento de onda a 540 nm, conforme 

esquema da Figura 2.  
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Figura 2. Resumo gráfico da metodologia para medição da atividade enzimática para as enzimas amilase, 
celulase e poligalacturonase. 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Para a mesma sequência de análise foi submetido o ensaio considerado branco, 

mantida as proporções de caldo fermentado, solução tampão sem substrato e solução de 

DNS, e realizada a leitura ao  540 nm. Todos os ensaios foram realizados em triplicata. A 

unidade de atividade enzimática (U) foi definida como a quantidade de enzima capaz de 

hidrolisar 1 μmol/g/min de produto. A atividade espectrofotométrica foi expressa em U.mL-

1. A atividade lipásica foi realizada aplicando método titulométrico de acordo com Watanabe 

et al. (1977). A reação enzimática foi desenvolvida em frascos de erlenmeyers de 150 mL de 

capacidade contendo caldo EEnzB com emulsão de óleo de oliva (25 %, v/v) em solução de 

álcool polivinílico a 2 % p/V e, solução-tampão TRIS-HCl 0,02M pH 8,0, para liberação de 

ácidos graxos a partir da ação da enzima presente no caldo fermentado. A reação de hidrólise 

foi mantida por 10 minutos, a temperatura ambiente. Após este período, foi adicionado 

solução de acetona/álcool etílico (1:1) para finalizar a reação, seguida da etapa de titulação. 

Para esta etapa, foram adicionadas 5 gotas de solução indicadora de timolftaleína a 0,2%, 

homogeneizado a mistura, titulou-se com solução padronizada de hidróxido de sódio 0,05 

M, conforme resumo gráfico apresentado na Figura 3. 
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Figura 3. Resumo gráfico da metodologia para medição da atividade enzimática para a enzima lipase. 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Como ensaio considerado controle (branco), realizou-se a inativação da enzima 

presente no caldo fermentado (EEnzB), mantendo o mesmo em banho-maria a 100 oC/10 

minutos, dando-se sequência a reação de hidrolise conforme descrito anteriormente. Todos 

os ensaios foram realizados em triplicata. Para o cálculo da atividade lipásica foi utilizada a 

equação (2). 

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑝á𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑈/𝑚𝑙 =
(𝑉𝑒𝑛𝑧𝑖𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜−𝑉𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒) 𝑥 𝑓𝑐 𝑥 𝐷 𝑥 50

𝑡
        Equação (2) 

Em que: 

 

Venzimático: volume de solução de NaOH 0,05M gasto para titular os ácidos graxos 

da reação enzimática. 

Vcontrole: volume de solução de NaOH 0,05M gasto para titular os ácidos graxos 

presentes no branco da amostra. 

fc: fator de correção da solução titulante de NaOH 0,05M padronizada. 

D: fator diluição. 

t: tempo de reação, em minutos. 

50: fator aplicado para expressar o resultado em micromoles de ácido graxo por mL 

de amostra (Representa o número de micromoles de NaOH por mL em solução 0,05M).  

Uma unidade de atividade lipásica foi definida como a quantidade de enzima que 

liberou 1 micromol (μmol) de ácidos graxos por minuto, nas condições padronizadas do 

teste. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A formação do halo indicador foi observada para amilase, celulase, 

poligalacturonase e lipase, o que sinaliza produção de enzima pelo fungo isolado I50 devido 

à hidrólise do substrato testado, amido, carboximetilcelulose, ácido poligalacturônico e óleo 

vegetal (triglicerídeo), respectivamente. Já não foi possível observar a formação de halo na 

placa com sacarose, indicando não haver produção de invertase. O isolado 50 (I50) 

apresentou halo de degradação maior para as enzimas poligalacturonase e lipase. 

Com a avaliação qualitativa de formação de halo a partir da presença de substratos 

e fungo do gênero Trichoderma foi possível selecionar 4 enzimas para avaliação da atividade 

enzimática. Imagens das placas de Petri após cinco dias de incubação encontram-se 

agrupadas na Figura 4, com três tipos de resultados, grande formação de halo (lipase) o que 

representa maior produção de enzima, formação média de halo (amilase) e não formação de 

halo (invertase), o que indica não haver produção desta enzima pelo isolado selecionado. 

 
Figura 4. Imagens de placas de Petri com meio BDA, células do fungo endofitico I50 e substratos para teste 

de Lipase, Amilase e Invertase. 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A partir da medição do halo formado (Dh) e o halo de crescimento do fungo (Dc) 

foi calculado o índice enzimático para todas as enzimas testadas, apresentado maior valor 

para as enzimas poligalacturonase e lipase (Tabela 1). Alguns estudos citam que 

microrganismos que apresentem índice enzimático (relação Dh/Dc) maior do que 1,2 são 

promissores (COLEN et al., 2005). Assim o I50 apresentou-se promissor para a produção de 

todas as enzimas testadas, por apresentarem índice acima de 1,2, exceto para a invertase. 
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Tabela 1. Índice enzimático (IE) do isolado fúngico endofítico do gênero Trichoderma (I50). 

Enzima Índice enzimático 

Amilase 2,53 

Celulase 1,60 

Invertase ---- 

Lipase 5,71 

Poligalacturonase 5,83 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quando se avalia o índice para a amilase observa-se que o valor foi maior que para 

celulase, isto pode estar relacionado com a complexidade que a celulose apresenta frente ao 

amido, pois a sua natureza insolúvel e estrutura cristalina dificultam a degradação da enzima 

(IRFAN et al., 2012; CRAGG et al., 2015). 

Após o teste inicial do índice enzimático, foi determinada a atividade enzimática do 

I50 e observado o tempo de fermentação de maior produtividade para as enzimas amilase, 

celulase, poligalacturonase e lipase (Figura 5). Nota-se que o I50 produziu em maior escala 

as enzimas poligalacturonase (5,056 U.mL-1) e a lipase (4,088 U.mL-1), no período de 96 horas 

de fermentação. Em seguida, há uma estabilização na produtividade destas enzimas. Porém, 

com 48h de fermentação a enzima poligalacturase apresentou atividade de 4,845 U.mL-1, 

valor este maior que a maior resultado de atividade da lipase (96h fermentação). 

 

Figura 5. Atividade enzimática do I50 em função do tempo de fermentação 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A poligalacturonase é uma enzima pectinolítica que tem por ação hidrolisar ligações 

α-1,4 glicosídicas da cadeia polimérica da pectina. Esta enzima apresenta grande interesse 
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comercial por apresentar utilização nas mais diversas indústrias, como no branqueamento de 

papel ou no processamento de vegetais, na fermentação de chá e café, na fabricação de 

cerveja e na clarificação de sucos de frutas. Este último processo relaciona-se a diminuição 

na quantidade de pectina naturalmente presente em frutas, principalmente cítricas, que causa 

turbidez ao produto (KOZIOL et al., 2017). 

Considerando que foi utilizado óleo vegetal como fonte de carbono do meio de 

cultura para a fermentação submersa, o fungo do gênero Trichoderma apresentou-se bom 

produtor de poligalacturonase, pois manitol ou glicose seriam fontes de carbono com maior 

potencial de produção para a enzima em questão (AMIN et al, 2020). Devido à presença 

desta fonte de carbono, acredita-se que a produção de lipase tenha sido estimulada, pois os 

ácidos graxos livres, principalmente o ácido oleico, são indutores de lipase, o que pode ter 

contribuído para um valor elevado da atividade enzimática (ATTAR & AMINIFAR, 2014). 

Microrganismos produtores de lipases são interessantes para o setor industrial, pelo fato de 

que a lipase possui vasta aplicação em diferentes áreas, por exemplo: alimentos, 

medicamentos, detergentes, biodiesel, efluentes, dentre outros (COLLA et al, 2016; ROCHA 

et al., 2020). 

Já para a enzima amilase o tempo de fermentação de 48 horas foi suficiente para 

atingir o valor máximo da sua atividade, ocorrendo depois um decréscimo na produtividade. 

Em menor escala, a enzima celulase apresentou maior atividade quando alcançou o tempo 

de 96 horas de cultivo submerso. 

A produção máxima das enzimas amilase e celulase poderiam ser melhoradas 

também se avaliada a fonte de carbono de maior impacto na produção destas enzimas, como 

glicose, amido e carboximetilcelulose. Outros fatores também poderiam ser avaliados, tais 

como concentração do inóculo, agitação, temperatura e tempo de cultivo (LI et al., 2009). 

A partir dos bons resultados encontrados na produção de enzimas pelo isolado 

fúngico endofítico de videira I50, identificado como do gênero Trichoderma, sugere-se a 

continuidade do presente estudo, avaliando mais fatores que interferiram no processo 

fermentativo, para posteriormente ampliação de produção. Já que o emprego de enzimas em 

processos industriais é fundamental para a obtenção de produtos de alta qualidade e de 

elevado valor agregado por tecnologias limpas. 
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4 CONCLUSÃO 

 

O fungo filamentoso endofítico do gênero Trichoderma (I50) apresentou atividade 

enzimática, com predominância na produção da poligalacturonase, seguida da lipase. Esses 

resultados contribuem para o aprofundamento dos estudos da coleção de cultura de fungos 

do LPNBio e comprova o potencial desse fungo para diferentes finalidades. 
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RESUMO 

Pereskia grandfolia Haw, popularmente conhecida no Brasil como 
ora-pro-nóbis, é considerada planta medicinal, classificada como 
uma hortaliça folhosa não convencional. É de fácil cultivo e 
propagação, de sabor agradável, rica em proteína. Pesquisas 
experimentais e clínicas têm reforçado a importância do zinco na 
saúde humana.  O trabalho teve como objetivo avaliar a presença 
do micronutriente zinco nas folhas, no caule e nas flores da Pereskia 
grandfolia Haw. A análise do mineral foi realizada utilizando 
espectrofotometria de absorção atômica acoplado a UV visível. Foi 
observado maior quantidade de zinco nas flores da hortaliça (24,8 
mg/kg). Nas folhas o resultado foi 23,8 mg/Kg e no caule 17,8 
mg/Kg. Portanto, ora-pro-nóbis pode complementar as 
necessidades diárias de zinco. 

  

  

  

https://doi.org/10.47242/978-65-991243-3-4-118-124
http://lattes.cnpq.br/4057985752747853
https://orcid.org/0000-0002-4124-2917
https://orcid.org/0000-0003-1382-5012
https://orcid.org/0000-0002-4124-2917
https://orcid.org/0000-0002-9567-6905
https://orcid.org/0000-0002-4124-2917
https://orcid.org/0000-0002-3140-859X
https://orcid.org/0000-0002-4124-2917
https://orcid.org/0000-0003-2334-9400
https://orcid.org/0000-0002-4124-2917
https://orcid.org/0000-0002-6915-9971


Fundamentos e Atualidades em Tecnologia e Inspeção de Alimentos  

 

 
 

119 

 

EVALUATION OF THE ZINC CONTENT IN Pereskia grandfolia 
Haw 
 

 ABSTRACT 

Keywords:  

Ora-pro-nobis 

Non-conventional 

vegetables 

Minerals 

Pereskia grandfolia Haw, popularly known in Brazil as ora-pro-nobis, 
it is considered a medicinal plant, classified as an unconventional 
leafy vegetable. It is easy to cultivate and propagate, with a pleasant 
taste, rich in protein. Experimental and clinical research has 
reinforced the importance of zinc in human health. The work 
aimed to evaluate the presence of the micronutrient zinc in the 
leaves, stem and flowers of Pereskia grandfolia Haw. The mineral 
analysis was performed using atomic absorption 
spectrophotometry coupled with visible UV. A greater amount of 
zinc was observed in the flowers of the vegetable (24,8 mg / kg). 
In the leaves the result was 23,8 mg / Kg and in the stem 17,8 mg 
/ Kg. Therefore, ora-pro-nóbis can supplement daily zinc 
requirements. 

  

 

1 INTRODUÇÃO 

 
Popularmente conhecida como ora-pro-nóbis a Pereskia grandifolia Haword 

apresenta alto potencial de utilização no conjunto das hortaliças não-convencionais do latim 

seu nome popular significa “rogai por nós” a espécie pertence ao reino Plantae, classe 

Magnoliopsida, ordem Caryophyllales, família Cactaceae e gênero Pereskia (SOUZA, 2016). 

Originária de regiões temperadas e tropicais das Américas, particularmente de clima 

quente e seco, compreendendo plantas arbóreas, perenes de hábito variado e geralmente 

espinhosas, possuem caules lenhosos bem desenvolvidos, folhas suculentas e flores terminais 

dispostas em cimeiras consumida pelas populações rurais e urbanas (CARVALHO et al., 

2019). 

Por apresentar flores de grande beleza P. grandifolia Haw. tem sido cultivada como 

planta ornamental. Dados etnobotânicos revelam que as folhas são empregadas topicamente 

como emoliente na medicina popular, em razão do seu conteúdo mucilaginoso. Na Malásia 

as folhas desta espécie são usadas no tratamento de câncer, hipertensão, diabetes mellitus e 

doenças associadas ao reumatismo. No Brasil são muito consumidas na culinária do estado 

de Minas Gerais, sendo comumente encontrada nessa região, levando indústrias alimentícias 

a incluí-las em complementos alimentares, devido ao alto teor do biopolímero 

arabinogalactana (SIMÃO, 2015). 

Além do alto teor de biopolímeros, segundo a RDC nº 54/2012 (BRASIL, 2012), a 

espécie pode ser considerada um alimento funcional devido ao seu alto teor de proteína 

(aproximadamente 25%), com alta digestibilidade (80%), 3,35g / 100g de cálcio, 2,42g / 100g 
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de potássio, 1,13g / 100g de fósforo, 0,45g / 100g de magnésio e 0,98g / 100g de enxofre, 

folha (140,36 ppm) e caule (88,75 ppm) ferro. Esses dados também atendem às características 

antioxidantes da planta. Essa composição faz desta planta uma importante aliada contra 

deficiência nutricional humana em proteínas, macronutrientes e micronutrientes (SILVEIRA 

et al., 2020). As folhas de ora-pro-nóbis não apresentam toxicidade e devido ao seu elevado 

valor proteico, muitas vezes é chamada de forma popular como “carne de pobre” 

(SOBRINHO et al., 2015).  

Recentes pesquisas experimentais e clínicas têm reforçado a importância do zinco 

na saúde humana. O zinco é um mineral que se encontra amplamente distribuído em todo o 

corpo humano, porém em concentrações traço (1,5g a 2,5g). Apesar da quantidade, a sua 

deficiência está relacionada a quadros patológicos graves que surgem em sua grande maioria 

em função da deficiência alimentar, presença de compostos quelantes nos alimentos, 

distúrbios no processo de absorção gastrointestinal ou aumento na excreção urinária 

(SILVEIRA et al., 2020). 

As recomendações diárias de ingestão (RDI) do zinco são de 11mg/dia para 

homens e 8 mg/dia para mulheres adultas. Em algumas fases da vida, as necessidades deste 

mineral estão aumentadas, como na gestação, infância, puberdade e senilidade (HAMBIDGE 

et al., 2008).  A deficiência leve de zinco é um problema nutricional comum, especialmente 

entre crianças de países em desenvolvimento, nos quais a dieta apresenta menor 

disponibilidade, por ser rica em cereais e pouco uso do leite materno (Salgueiro et al 2002). 

Esta deficiência pode ter graves consequências para a saúde nessa fase da vida, como retardo 

no crescimento, aumento na incidência de doenças infecciosas e prejuízo na função cognitiva, 

sendo indispensável medidas implementadas com ações visando a prevenção e o combate à 

deficiência desse nutriente (CHEOW et al., 2019). 

O zinco possibilita várias funções bioquímicas, pois é componente de inúmeras 

enzimas, dentre estas, álcool desidrogenase, superóxido dismutase, anidrase carbônica, 

fosfatase alcalina e enzimas do sistema nervoso central. Participa na divisão celular, expressão 

genética, processos fisiológicos como crescimento e desenvolvimento, na transcrição 

genética, na morte celular, age como estabilizador de estruturas de membranas e 

componentes celulares, além de participar da função imune e desenvolvimento cognitivo. 

Sua deficiência pode causar alterações fisiológicas como, hipogonodismo, danos oxidativos, 

alterações do sistema imune, hipogeusia, danos neuropsicológicos e dermatites. (MAFRA; 

COZZOLINO, 2004).  
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Considerando o alto valor nutricional da espécie e a grande atuação no corpo 

humano o trabalho teve como objetivo avaliar a presença do micronutriente zinco nas folhas, 

no caule e nas flores da Pereskia grandfolia Haw. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 
 

Exsicatas da espécie foram registadas no herbário PAMG da EPAMIG (Empresa de 

Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais) sob o número de registo PAMG 58224. A hortaliça 

foi coletada no Horto de Plantas Medicinais da UFLA, em outubro de 2016; um galho de 

cada planta foi sorteado, e neste foi retirado todas as folhas, caules e flores. As folhas foram 

imersas em água destilada durante 10 min para lavagem, e posteriormente, junto com os 

caules e flores, foram submetidas a desidratação em estufa ventilada, a 55°C, durante 24 

horas. Após o período de secagem, as amostras foram trituradas em moinho elétrico para se 

obter amostras homogêneas, colocadas em frascos e mantidas à temperatura ambiente. A 

análise do mineral foi realizada seguindo metodologia sugerida por Malavolta et al (1997), 

utilizando espectrofotometria de absorção atômica acoplado a UV visível, no Departamento 

de Química da UFLA.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os resultados de zinco nas flores, folhas e caule de Pereskia grandfolia Haw (ora-pro-

nóbis) estão descritos na Tabela 1. 

 
Tabela 1. Quantidade de zinco nas flores, folhas e caule de Pereskia grandfolia Haw (ora-pro-nóbis). 

 

Quantidade de zinco (mg/Kg) 

Flores Folhas Caule 

24,8 23,8 17,8 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Como resultado foi observado maior quantidade de zinco nas flores da hortaliça 

(24,8 mg/Kg). Nas folhas o resultado foi 23,8 mg/Kg e no caule 17,8 mg/Kg. TAKEITI et 

al (2009) realizou análises nutricionais de Pereskia aculeata Miller e encontrou 267mg/kg de 

zinco nas folhas desta espécie, caule e flores não foram avaliados. DE ALMEIDA et al (2014) 

quantificou o zinco na farinha de folhas de P. grandifolia e P.  aculeata Miller. Em P. grandifolia 

foi encontrada uma média de 49,3 mg/kg e na  P.  aculeata Miller 73 mg/kg 
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Outra hortaliça muito consumida no Brasil e sempre recomentada por seus valores 

nutricionais é o espinafre (Spinacia oleracea L), o estudo de KORNDÖRFER et al (2015) 

comparou os valores de minerais em espinafres de cultura convencional e orgânica, no Rio 

Grande do Sul. Na cultura orgânica a quantidade de zinco encontrada foi de 4,5 mg/kg 

enquanto na convencional 3,8 mg/kg. Esse mesmo estudo também analisou repolho (Brassica 

oleracea L. var capitata) nos dois tipos de cultura, na orgânica o valor encontrado de zinco foi 

de 3 mg/kg e na convencional 3,3 mg/kg. 

As diferenças na composição nutricional de P. grandifolia nos estudos realizados 

podem estar relacionadas, principalmente, ao tipo de solo cultivado e os nutrientes 

disponíveis nele, ao clima do local de cultivo e a diferentes temperaturas e altitudes que 

também influenciam na composição química das plantas, ocasionando a expressão de 

diferentes fenótipos. 

Conforme regulamento técnico sobre a ingestão diária recomendada (IDR) a 

quantidade de zinco ideal para um adulto é de 7 mg/d (FAO/OMS). Uma folha de P. 

grandifolia possui aproximadamente 25 g, portanto, para atingir a necessidade diária de zinco 

é necessário consumir 12 folhas da hortaliça. As flores de P. grandifolia apresentam uma maior 

quantidade de Zn, porém elas não são habitualmente consumidas no Brasil. Já as folhas 

fazem parte da culinária tradicional de diversas cidades mineiras e em várias regiões do país. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Considerando o importante papel do zinco como um nutriente mineral no corpo 

humano, os países em desenvolvimento necessitam de programas com maior relevância em 

educação alimentar e nutricional sobre a Pereskia grandifolia.  

Os resultados mostram que a ora-pro-nóbis pode complementar as necessidades 

diárias de zinco, especialmente para populações carentes pelo fácil acesso. Além disso, os 

dados corroboram para o incentivo do uso de alimentos regionais com potencial nutritivo e 

para a utilização das flores de ora-pro-nóbis na alimentação, já que estas apresentaram valor 

considerável de zinco e baixo custo de produção e cultivo. 
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RESUMO 

Com o objetivo avaliar a qualidade microbiológica do leite de 
ovelha in natura, coletaram-se mensalmente amostras de leite do 
tanque de expansão ou tarros, em quatro unidades produtivas (UP). 
Não foi evidenciada a presença de Salmonella contudo, isolaram-se 
Escherichia coli (3 UP), Staphylococcus aureus e Listeria murrayi (1 UP). 
Observaram-se coágulos homogêneos (38,7%) (sugestivo de 
bactérias láticas) e sem líquido (38,7%) (indicativo da presença de 
inibidores bacterianos). O teste de redutase indicou a maioria 
(54,8%) das amostras com qualidade muito boa e a contagem 
média de mesófilos foi 2x107UFC.mL-1 e de coliformes 
termotolerantes de 2x106 UFC.mL-1. Os microrganismos isolados, 
assim como os resultados das provas de lactofermentação e 
redutase, foram indicativos da adoção de práticas de higiene 
ineficientes das instalações ou do sistema de ordenha, passíveis de 
correção por meio de manejo adequado. 

  

  

 

RESEARCH OF QUALITY MICROBIAL PARAMETERS IN EWE 
MILK 
 

 ABSTRACT 

Keywords:  
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Dairy sheep 

Microorganisms 

 

In order to evaluate the microbiological quality of fresh sheep's 
milk, milk samples were collected monthly from the bulk tank, in 
four production units (UP). The presence of Salmonella was not 
evidenced, however, Escherichia coli (3 UP), Staphylococcus aureus and 
Listeria murrayi (1 UP) were isolated. Homogeneous clots (38.7%) 
(suggestive of lactic bacteria) and without liquid (38.7%) (indicative 
of the presence of bacterial inhibitors) were observed. The 
reductase test indicated the majority (54.8%) of the samples with 
very good quality and the average mesophilic count was 2x107 
CFU.mL-1 and thermotolerant coliforms of 2x106 CFU.mL-1. The 
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isolated microorganisms, as well as the results of the 
lactofermentation and reductase tests, were indicative of the 
adoption of inefficient hygiene practices in the facilities or the 
milking system, which can be corrected through proper 
management 

  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Microrganismos indicadores podem ser utilizados para avaliar aspectos gerais da 

qualidade de alimentos, assim como mensurar aspectos relativos à vida de prateleira ou 

segurança alimentar (JAY, 2005).  

De acordo com Castanheira (2010), os microrganismos atuam nos alimentos de três 

formas: coadjuvantes de fabricação, deterioradores e patogênicos; sendo que as análises 

microbiológicas têm como objetivo avaliar as operações de higiene, da qualidade dos 

produtos e do atendimento à legislação. 

A presença de microrganismos no leite é indicativo de problema sanitário no 

rebanho ou emprego de práticas de higiene não adequadas e tem repercussão direta na 

qualidade do leite, gerando perdas econômicas e comprometendo a segurança alimentar.  

As bactérias do grupo coliforme habitam o intestino, solo, água contaminada e 

plantas. A presença de microrganismos deste grupo em leite cru pode ser indicativa de 

contaminação por patógenos (CASTANHEIRA, 2010), assim como a presença de 

Staphylococcus, da sanidade da glândula mamária. Desta forma, a qualidade microbiológica do 

leite de rebanho reflete a adoção de boas práticas agropecuárias (BPA).  

O presente estudo teve como objetivo avaliar a qualidade microbiológica do leite 

de ovelha in natura. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O estudo foi realizado na região da Serra Gaúcha. A seleção dos rebanhos se deu 

por conveniência (THRUSFIELD, 2004), atendendo ao total de unidades produtivas (UP) 

na região de estudo.  

Realizou-se avaliação microbiológica de 31 amostras de leite de conjunto/rebanho 

ovino, ao longo de sete meses de produção leiteira, em quatro rebanhos no Rio Grande do 

Sul. Para tanto, foram avaliadas a contagem padrão de microrganismos mesófilos (contagem 

global), contagem de Staphylococcus aureus, quantificação de Coliformes Totais e Coliformes 

Termotolerantes, pesquisa de Listeria sp. e pesquisa de Salmonella sp. Em 24 amostras 
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realizou-se, também, a contagem de microrganismos psicotróficos. Os testes foram 

realizados segundo a descrição de Castanheira (2010). 

Realizaram-se os testes de lactofermentação e redutase, segundo Fagundes (1997). 

O teste de lactofermentação está baseado na formação de coágulos e, a partir deste, pode-se 

inferir sobre os microrganismos presentes no leite; o teste da redutase tem como objetivo 

avaliar, indiretamente, a carga microbiana do leite. A prova está fundamentada na presença 

da enzima redutase, produzida pela maioria dos microrganismos, que modifica o potencial 

de oxirredução do leite, descolorindo o azul de metileno. O tempo de redução é dependente 

da carga microbiana, ou seja, quanto maior a carga microbiana, mais rápida será a 

descoloração do indicador.   

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Não foi evidenciada a presença de Salmonella sp. Em uma amostra, proveniente da 

UP3, identificou-se a presença de Listeria murrayi. Identificou-se a presença de Staphylococcus 

aureus em 8 (25,8%) amostras, provenientes de três UP, exceto a UP4, com contagens 

variando de 1,8x102 a 5,1 x106 ufc.mL-1.  

Na pesquisa de coliformes verificou-se presença de Coliformes Totais em 23 

(74,2%) amostras provenientes da quatro Unidades Produtivas (UP), com contagens médias 

variando de 6,7x102 a 5,9x103 ufc.mL-1, com média de 2,9x103 ufc.mL-1. A contaminação do 

leite por coliformes pode provocar o desenvolvimento de odores indesejáveis e, até mesmo, 

a coagulação deste em decorrência da produção de ácido lático (CASTANHEIRA, 2010).  

Quanto aos Termotolerantes, verificou-se presença deste grupo de microrganismos 

em 5 (16,13%) amostras, provenientes da quatro UP com contagem média de 1,1x102 e 

presença de E. coli em 80% destas (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Contagens de Coliformes Termotolerantes (CT) em 5 amostras de leite de rebanho ovino, de 
acordo com a Unidade Produtiva (UP) de origem e a presença de E. coli. 

UP CT 
Ufc.mL-1 

E. coli 

1 5,6x101 positivo 
2 2,5x103 positivo 

2 1,0x101 negativo 

3 3,0x102 positivo 

4 2,4x102 positivo 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Os coliformes termotolerantes constituem um subgrupo dos coliformes totais, 

sendo o principal representante E. coli. A presença destes microrganismos determina 

contaminação de origem fecal, indicando risco de da presença de patógenos 

(CASTANHEIRA, 2010). A origem da contaminação pode ser a água (MATEUS et al., 2015) 

utilizada na higienização de úbere e equipamentos. 

Na contagem de mesófilos, 93,5% das amostras apresentaram resultados acima do 

limite estabelecido pela IN76/2018 (3,0x105) (BRASIL, 2018). Apenas as UP 3 e 4, em geral, 

apresentaram menores contagens de microrganismos mesófilos (Figura 1). Cabe frisar que a 

legislação para leite bovino é usada como parâmetro, já que não existe regra específica para 

leite ovino. 

 
Figura 1. Contagem (Log10) de microrganismos mesófilos totais em amostras de leite ovino de quatro 

unidades produtivas (UP), segundo o mês de amostragem 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A presença de microrganismos mesófilos, em grande número em alimentos, pode 

ser indicativa de deficiência higiênica na obtenção da matéria-prima, aplicação de processo 

tecnológico inadequado, manipulação higiênica incorreta do produto ou manutenção em 

condições inadequadas (CASTANHEIRA, 2010). 

Pereira et al. (2012) verificaram que o tipo de estocagem do leite (tanque de 

expansão ou imersão) na UP tem influência nas contagens de mesófilos, sendo que o tanque 

de expansão apresentou menores contagens (7%) do que amostras provenientes de tanques 

de imersão (43%). Este fato torna-se importante à medida que nas UP de ovinos leiteiros, 

existe uma tendência à utilização de tanques de imersão (FAVA, 2012).  

Nos microrganismos psicrotróficos, a contagem máxima foi de 2,5x106 ufc.mL-1, 

sendo que em quatro (16,7%) não houve crescimento destes microrganismos. Estes 
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microrganismos têm seu crescimento favorecido em leite armazenado resfriado por períodos 

superiores a 48 horas (PEREIRA et al., 2012). 

Também em estudo realizado em UP no Paraná e Rio Grande do Sul, foram 

observadas elevadas médias para CBT (7,3x106 UFC.mL-1) e psicrotróficos (5,8x106 

UFC.mL-1); contudo, os autores encontraram maior percentual (100%) de amostras com 

crescimento de S. aureus (2,2x105 UFC.mL-1) e coliformes totais (2,3x105 UFC.mL-1); porém, 

menor proporção (45%) de amostras com crescimento de E. coli. Os resultados 

microbiológicos indicaram elevada incidência de mastite nos rebanhos, deficiência na 

aplicação de boas práticas de ordenha e falhas na higienização (MERLIN JUNIOR, 2013). 

Na prova de lactofermentação se observaram quatro tipos de coágulos (Tabela 2). 

Também Pinto et al. (2006) observaram coágulos homogêneos ou gelatinosos em grande 

parte (32,3%) das amostras coletadas em tanques individuais, indicando a predominância de 

bactérias láticas, que correspondem aos tipos de coágulos desejáveis à indústria de laticínios, 

por indicar a boa qualidade bacteriológica de amostras de leite cru. 

Segundo Fagundes (1997), a partir do tipo de coágulo presente no teste de 

lactofermentação, tem-se uma ideia das bactérias presentes nas amostras de leite podendo, 

indiretamente, indicar as condições de higiene na obtenção do leite. A presença de coágulos 

floculosos pode ser indicativa de lavagem e enxague ineficientes de equipamentos e de 

coágulos sulcados, contaminação com fezes ou forragens, sendo que a presença de 

microrganismos contaminantes no leite pode interferir na qualidade do produto final.  

Já, a inexistência de coágulo, observado em 38,7% das amostras analisadas, pode 

estar relacionada à presença de resíduos de substâncias antimicrobianas (PINTO et al., 2006).  

 

Tabela 2. Tipos de coágulos observados em teste de lactofermentação, em amostras de leite de rebanho 

ovino. 
Tipo de coágulo Nº amostras (%) Bactérias predominantes1 

Homogêneo 12 (38,71) Bactérias da flora mesofílica e flora lática abundante 

Ausência de coágulo 12 (38,71) Pouca presença de flora láctica, leite mastítico, presença 

de inibidores  

Sulcado 5 (16,13) Predominância de bactérias da flora lática e coliformes 

Floculoso 2 (6,45) Bactérias psicrófilas 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os testes de redutase têm sido amplamente utilizados na indústria de lácteos uma 

vez que são provas simples, baratas, rápidas (TRONCO, 1997) O teste de redutase, pela 
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descoloração do azul de metileno – TRAM (FAGUNDES, 1997; TRONCO, 1997), 

apresentou tempos que variaram de 6 a 1 horas e a qualidade, de Muito Boa à Péssima.  

Verificou-se que a maioria (54,7%) das amostras foram classificadas como muito boas 

(Tabela 3).  

 
Tabela 3. Classificação de qualidade de amostras de leite pela prova de redutase, em rebanhos ovinos 

provenientes de quatro unidades produtivas no RS. 

 Unidade Produtiva  

Classificação de qualidade 1 2 3 4 Total (%) 

Muito boa  3 5 5 4 17 (54,84) 

Boa 1 0 0 2 3   (9,68) 

Satisfatória 2 1 1 1 5 (16,13) 

Ligeiramente contaminada 1 1 2 1 5 (16,13) 

Péssima 0 1 0 0 1   (3,23) 

Total 8 10 11 12 31 (100, 00) 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A redução rápida (<1h30min) é indicativa de alta carga bacteriana e de piores 

condições de manejo na UP (FAGUNDES, 1997). Isto porque, o teste fundamenta-se em 

que as bactérias presentes no leite, ao se multiplicarem, utilizam os elementos nutricionais e, 

quanto mais contaminado, ou seja, maior o número de microrganismos, mais rápida será a 

descoloração. Embora presente, amostras nesta condição foram em número reduzido 

(3,23%) e em apenas uma UP.  

Embora largamente utilizados pela indústria de laticínios para avaliar de forma 

indireta a qualidade microbiológica do leite, os testes de redutase podem apresentar 

resultados falso-negativos ou falso-positivos em leite refrigerado mascarando, portanto, a 

qualidade real do produto e devem ser usados com muita cautela para o leite refrigerado, 

independentemente da estocagem na propriedade (PEREIRA et al., 2012). 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Neste estudo foi possível observar a presença de microrganismos no leite que podem 

interferir na qualidade deste e de seus derivados. O isolamento de Staphylococcus coagulase 

positiva pode estar relacionado a problemas de sanidade no rebanho. Entretanto, os demais 

microrganismos isolados, em especial a presença de E. coli, indica práticas inadequadas de 

higiene geral, com a presença de contaminação de origem fecal. Os resultados encontrados 

na lactofermentação e TRAM indicam que é possível e recomendado melhorar as práticas de 

higiene e conservação, do leite, corroborando os achados microbiológicos. 



Fundamentos e Atualidades em Tecnologia e Inspeção de Alimentos  

 

 
 

131 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. INSTRUÇÃO 
NORMATIVA Nº 76, de 26 de novembro de 2018. Estabelece os Regulamentos Técnicos 
que fixam a identidade e as características de qualidade que devem apresentar o leite cru 
refrigerado, o leite pasteurizado e o leite pasteurizado tipo A. Disponível em: 
<http://sistemasweb.agricultura.gov.br/sislegis/action/detalhaAto.do?method=consultarL
egislacaoFederal>.  
 
CASTANHEIRA, Ana Carolina Guimarães. Controle de Qualidade de Leite e 
Derivados. São Paulo: Cap-Lab, 2010. 
 
FAGUNDES, C. M. Inibidores e controle de qualidade do leite. Pelotas: UFPel, 1997. 
 
FAVA, Luisa Wolker. Caracterização físico-química do leite de ovelhas da raça 
Lacaune e análise do rendimento de coalhada com caracterização física do soro 
obtido. 2010. 73f. Dissertação (Mestrado em Ciências veterinárias) Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, 2012. 
 
JAY, James M. Microbiologia de Alimentos. 6ed. São Paulo: Artmed, 2005. 
 
MATEUS, T. A. P. et al. Quantificação de coliformes totais e termotolerantes em amostras 
de leite caprino e água utilizada na ordenha em propriedades de assentamentos rurais no 
município de Mossoró/RN. Ciências Veterinárias nos Trópicos, Recife-PE, v. 18, n. 2, p. 
224-227, mai/ago. 2015.   
 
MERLIN JUNIOR, I. A. Caracterização físico-química e microbiológica do leite de 
ovelha Lacaune produzido em duas propriedades no Sul do Brasil. 2013. 58f. 
Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia do Leite) Universidade Norte do Paraná - 
UNOPAR, Londrina, 2013.  
 
PEREIRA, J. G. et al. Testes de Redutase para a Avaliação da Qualidade de Leite Cru 
Refrigerado, UNOPAR Científica. Ciências Biológicas e Saúde, v. 14, n. 2, p. 77-80, 
2012. 
 
PINTO, C. L. O. et al. Qualidade microbiológica de leite cru refrigerado e isolamento de 
bactérias psicrotróficas proteolíticas, Ciência e Tecnologia de Alimentos, v. 26, n. 3, p. 
645-651, 2006. 
 
THRUSFIELD, Michael. Epidemiologia veterinária. 2.ed. São Paulo: Roca, 2004. 
 
TRONCO, Vania Maria. Manual de inspeção da qualidade do leite. Santa Maria: UFSM, 
1997. 
 

http://sistemasweb.agricultura.gov.br/sislegis/action/detalhaAto.do?method=consultarLegislacaoFederal
http://sistemasweb.agricultura.gov.br/sislegis/action/detalhaAto.do?method=consultarLegislacaoFederal



	BOOK
	CAP 1
	CAP 2
	CAP 3
	CAP 4
	CAP 5
	CAP 6
	CAP 7
	CAP 8
	CAP 9
	CAP 10
	CAP 11
	CAP 12

