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Toda superfície em que são transportados os produtos e subprodutos das indústrias de alimentos são 

focos de contaminações. Ou seja, tubulações, tanques de armazenamento bem como todos os 

equipamentos de processamento de alimentos são pontos críticos para a proliferação de microrganismos 

e acumulo de resíduos sólidos. Desta forma a limpeza e sanitização destes componentes desempenham 

um papel decisivo na qualidade final dos produtos. Este trabalho teve como objetivo aprimorar os 

procedimentos e diretrizes relacionados aos métodos de higienização CIP (Cleaning in Place) e de 

limpeza manual das superfícies externas dos equipamentos COP (Clean Out ofPlace) de uma linha que 

envasa refrigerantes e água mineral em uma fábrica de bebidas no estado de São Paulo. Através dos 

resultados obtidos foi possível observar que o novo procedimento, os instrumentos e equipamentos 

utilizados culminaram no aperfeiçoamento do procedimento de higienização com redução significativa do 

crescimento microbiológico. 
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PALAVRAS - CHAVE 



1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo Resolução nº 310, de 16 de junho de 1999 da ANVISA, Água Mineral Natural é água 

obtida diretamente de fontes naturais ou artificialmente captadas, de origem subterrânea, caracterizada pelo 

conteúdo definido e constante de sais minerais e pela presença de oligoelementos e outros constituintes. 

O consumo de água e diversos líquidos têm a finalidade de suprir nossas necessidades fisiológicas, 

já que o corpo humano tem 70% de água. Entretanto, a água é a única bebida indispensável a saúde. Para 

que essa necessidade fosse atendida com prazer, foram introduzidas na água matérias sápidas e 

estimulantes de paladar, gerando diversidade de aromas e sabores que conhecemos - refrigerantes, sucos, 

chás, cafés, néctares, cerveja e vinhos (LIMA, MELO FILHO, 2011). 

 O artigo Art. 23 do MAPA (1994) define refrigerante como bebida gaseificada, obtida pela 

dissolução, em água potável, de suco ou extrato vegetal de sua origem, adicionada de açúcar. 

 O advento da globalização tem acarretado grandes e rápidas mudanças econômicas, sociais e 

políticas ampliando oportunidades de negócios, mas provocando uma competitividade acirrada. As 

indústrias de bebidas também se incluem nesse contexto e têm processado uma quantidade de produtos 

cada vez maior, na tentativa de suprir o mercado crescente, buscando sempre o incremento da 

produtividade. Isso pode gerar diferentes problemas, a exemplo de perdas no processamento, ou 

diminuição da vida útil de prateleira se os métodos de higienização empregados não forem eficazes, ou 

então, forem negligenciados (ANDRADE, 2008). 

 A portaria 374 do Departamento Nacional de Produção Mineral (2009) estabelece que dentro do 

prédio industrial destinado ao envase de água mineral e/ou potável de mesa, com ou sem a adição de gás 

carbônico, está permitido engarrafamento de diferentes produtos em uma mesma linha de produção, desde 

que estes tenham como ingrediente água mineral e haja a incorporação de um sistema de higienização CIP 

na linha para garantir e assegurar uma eficiente desinfecção da enchedora e seus equipamentos 

periféricos.    

 A higienização dentro da indústria de bebidas se insere dentro das Boas Práticas de Fabricação 

(BPF) e dos programas de qualidade como Analise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC), 

visando obtenção de produtos seguros, particularmente sob os aspectos relacionados às contaminações 

com agentes químicos, físicos e microbiológicos, além de contribuir para a manutenção das características 

sensoriais e nutritivas destes produtos (ANDRADE, 2008). 

 Dentro desse contexto, os profissionais responsáveis pela higienização nos estabelecimentos 

produtores/industrializadores de bebidas devem atuar de forma eminentemente preventiva na busca da 

melhor qualidade dos produtos processados, evitando problemas de ordem econômica e saúde pública 

(ANDRADE, 2008) 

 Uma das consequências mais graves da má higienização nas indústrias alimentícias é a possível 

ocorrência de doenças de origem alimentar. Este é um dos problemas que mais preocupa os responsáveis 

pela qualidade dos alimentos comercializados (PATRI, HENRIQUE, PARISI, 2015). 

 Para elaboração deste estudo foram consideradas algumas características dos produtos envasados 

na linha de produção, como por exemplo, a diferença na composição dos mesmos, o que gera sujidades 

com características químicas distintas. Levou-se em conta também o fato de que a água mineral apresenta 



maior sensibilidade em relação ao refrigerante, que possui barreiras de proteção como conservantes e o 

gás carbônico. 

 Diante deste contexto, o objetivo deste estudo é aprimorar os procedimentos e diretrizes 

relacionados aos métodos de higienização CIP (Cleaning in Place) e de limpeza manual das superfícies 

externas dos equipamentos COP (Clean Out of Place) de uma linha que envasa refrigerantes e água 

mineral em uma fábrica de bebidas no estado de São Paulo, comparar os resultados microbiológicos 

obtidos com os já existentes no histórico da empresa, a fim de proporcionar um ambiente de processamento 

seguro para o envase do produto de maior sensibilidade da referida linha de produção, a água mineral. 

 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Noções de Higienização 

 

 A palavra "higienização" deriva do grego hygieiné que significa "saúde". Na indústria de alimentos, o 

processo de higienização consiste num conjunto de práticas que tem como objetivo devolver ao ambiente 

de processamento (superfícies das instalações, dos equipamentos e utensílios) a boa condição higiênica 

inicial (MANUAL DE HIGIENIZAÇÃO DA INDÚSTRIA ALIMENTAR, s/d). 

 O processo de higienização compreende as etapas de limpeza e sanitização, que são 

complementares. Limpeza é um procedimento que inclui pré-lavagem com água para remoção das 

sujidades, seguida do uso de agentes químicos, como detergentes alcalinos e, ou, ácidos para remoção de 

resíduos orgânicos e minerais das superfícies; e do enxaguantes da etapa de sanitização. (GIESE, 1991; 

ANDRADE & MACÊDO,1996). 

 A seguir à limpeza, a desinfecção é usada para reduzir o número de microrganismos viáveis, por 

remoção ou destruição e para prevenir o crescimento microbiano durante o período de produção. Este 

processo pode ser alcançado mediante a aplicação de agentes ou processos (químicos ou físicos) a uma 

superfície limpa (MANUAL DE HIGIENIZAÇÃO DA INDÚSTRIA ALIMENTAR, s/d). 

 Para realizar um programa de higienização com sucesso, é essencial compreender a natureza da 

sujidade que vai ser removida, saber escolher o método mais adequado para a sua remoção, assim como o 

método mais indicado para avaliar a eficácia do processo utilizado (MANUAL DE HIGIENIZAÇÃO DA 

INDÚSTRIA ALIMENTAR, s/d). 

2.2 Características Químicas dos produtos envasados na Linha Pet Teste 

 

 Correia (2009), comenta que os diferentes tipos de sujidades apresentam diferentes bases 

químicas. Conhecer o tipo de sujidade é, por isso, de extrema importância para a eficácia da limpeza. 

 Observando a natureza química dos produtos envasados na linha de produção Pet Teste, podemos 

classificar como mista, as sujidades provenientes do processamento na mesma, devido a dureza dos sais 

da água mineral e a grande quantidade de açucares presente nos refrigerantes.  

 

 



2.3 Água 

 

 O fornecimento de água de boa qualidade é essencial ao funcionamento da indústria de alimentos, 

sendo usada não só na operação de limpeza e sanitização, mas também no processamento, transferência 

de calor, produção de vapor, entre outros (GERMANO, 2003). 

 A água é usada como solvente de todos os agentes de limpeza e desinfecção e também para 

lavagens intermédias e para a lavagem final do equipamento (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NOS 

ESTABELECIMENTOS DE PROCESSAMENTO DE PESCADO, 2015). 

 A qualidade química e microbiológica da água é, por conseguinte, de importância decisiva para a 

eficiência dos processos de limpeza. Em princípio, a água usada na limpeza deve ser potável (LIMPEZA E 

HIGIENIZAÇÃO NOS ESTABELECIMENTOS DE PROCESSAMENTO DE PESCADO, 2015). 

2.4 Detergente Alcalino 

 

 Promove o deslocamento de resíduos por emulsificação, sanificação e peptização. Removem os 

resíduos proteicos e gordurosos das superfícies, além de ter propriedades germicidas. Sua aplicação é 

sempre efetuada na concentração de 1% a 2% em água a 80ºC (GERMANO, 2003). 

2.5 Detergente Ácido 

 

 A aplicação de agentes ácidos é efetuada quando existe a possibilidade de formação de 

incrustações minerais como as de água dura, depósitos calcários ocasionados por álcalis entre outros, os 

quais não são removidos por detergentes alcalinos. As soluções ácidas são produtos compostos de ácidos 

orgânicos e inorgânicos que podem ser usados individualmente ou em combinações. O íon hidrogênio (H
+
) 

confere atividade aos ácidos, no entanto é extremamente corrosivo para metais, particularmente ferro 

galvanizado e aço inoxidável (GERMANO, 2003). 

2.6 Considerações Gerais Sobre o Sistema CIP 

 

 O princípio do sistema CIP (Cleaning-in Place) é a limpeza realizada em circuito fechado, no qual a 

água e os produtos químicos circulam através de tubulações e equipamentos interligados a uma central que 

através de circuitos eletrônicos controla parâmetros como tempo, temperatura e pressão (IMMING, 2013) 

O sistema consiste na combinação entre os agentes de limpeza, ação mecânica, tempo e 

temperatura. 

 A eficiência do sistema CIP depende do perfeito funcionamento entre os itens que o compõe, como 

instalações sem pontos mortos, com soldas sanitárias e projeto de linha adequado, de modo que permita a 

drenagem completa do fluido, turbulência adequada para promover correta ação mecânica, tempo de ação 

e concentração dos agentes de limpeza, temperatura, além de pessoal treinado para realização do 

procedimento. 

 

 



3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 O período de implementação do projeto foi de abril a setembro de 2015. Iniciando-se com o estudo 

de registros de higienizações, frequência e resultados microbiológicos da linha em estudo, que aqui 

chamaremos de PET Teste. 

 Baseado na análise dos produtos, fluxo de processo e resultados microbiológicos iniciou-se o 

trabalho de readequação procedimento de higienização CIP e dos documentos que estabelecem diretrizes 

para sua condução. 

 Para os locais onde não é possível a aplicação do método CIP ou onde este seria menos eficiente, 

como a exemplo das válvulas de enchimento, canaletas de tampas e transportador de garrafas, foi 

implementado o programa de limpeza manual de superfícies externas dos equipamentos, o COP (Clean 

Out of Place), bem como o monitoramento efetivo da eficiência deste sistema. 

Os documentos atualizados foram o Quadro Orientativo e o PPR de Higienização. O primeiro é o 

documento que expressa o planejamento do trabalho repetitivo, contém as instruções sequenciais das 

operações e a frequência de execução, especificando o responsável pela execução, listagem dos 

equipamentos; peças e materiais utilizados na tarefa e os tipos de registros exigidos para tal atividade. 

A linguagem utilizada no documento é simples e direta, estando em concordância com o grau de 

instrução das pessoas envolvidas na tarefa. Já o segundo, lista as etapas da higienização, o princípio ativo 

dos produtos utilizados, tempo de circulação e o responsável pela execução da tarefa. 

As técnicas de limpeza e sanitização empregadas na empresa são realizadas conforme exigido pelas 

normativas ISO 9001 e 14001, onde são consideras as Boas Práticas de Fabricação (BPF) e Higienização 

(BPH). Para higienização CIP instituiu-se o procedimento abaixo: 

 

Figura 1.  Higienização CIP- Linha Pet Teste 
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Figura 2.  Higienização COP- Linha Pet Teste 
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Ao termino de toda a implementação dos novos procedimentos verificou-se a eficácia dos mesmos 

através de análises microbiológicas. 

Para avaliação do CIP utilizou-se técnica de filtração em membrana, onde analisou-se organismos 

heterotróficos, fungos filamentosos, fungos leveduriformes, coliformes totais, coliformes fecais e 

pseudômonas aeruginosas. 



 A técnica filtração em membrana é um método alternativo de quantificação de microrganismos. Esta 

é amplamente usada pela indústria, possibilitando a análise de maiores volumes, sendo mais representativa 

e também propiciando a obtenção de resultados em tempo inferior às demais (MORAIS et al., 2003). 

 Coleta-se a água do último enxágue em frasco estéril. A amostra é conduzida até o laboratório de 

análises microbiológicas. Filtra-se 100 mL da amostra através de uma membrana filtrante (com porosidade 

controlada de 0,45 µm e 0,80 µm), onde ficarão retidas células de possíveis bactérias contaminantes; 

coloca-se assepticamente, a membrana sobre um meio de cultura seletivo para detecção do grupo 

específico de micro-organismos indicadores, contido em placa de Petri. Terminado este passo, incuba-se as 

placas de Petri a temperaturas adequadas ao desenvolvimento dos micro-organismos. Segundo apostila de 

análises do Laboratório Biológico (KITLABOR, 2015). 

Na avaliação da eficácia do método COP, utilizou-se o método qualitativo NBB-B-Am que detecta 

microrganismos indicadores de contaminação, como bactérias ácido acéticas, enterobactérias e biofilmes. 

 A coleta é feita por meio do esfregaço do swab (umedecido) na superfície a ser avaliada, 

posteriormente o mesmo é inserindo em tubo de ensaio contendo 10 mLde NBB-B-Am.Incubação: 25 – 28º 

C aeróbica, máximo 3 dias.  

3.1 Amostragem 

 

 Para mensurar o percentual de redução dos microrganismos avaliados após a implementação do 

novo procedimento de higienização CIP, comparou-se os resultados obtidos no controle microbiológico da 

empresa, no ponto de amostragem denominado “Enchedora Teste”. 

 Realizou-se uma média dos valores obtidos para cada microrganismo pesquisado, comparando o 

ano de 2014 com 2015. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÂO 

 

4.1 Procedimento de higienização COP 

 

 O procedimento de higienização COP proporcionou a retirada de incrustações inorgânicas, 

formadas por carbonato de cálcio, ocasionadas pela dureza elevada da água. 

 A formação dessas incrustações pode propiciar alojamento de microrganismos precursores de 

biofilme (ECOLAB, 2015). 

 A avaliação das condições de limpeza das instalações através do monitoramento com o método 

NBB tornou possível a identificação da potencial presença de biofilme nas superfícies externas da linha de 

produção, proporcionando dessa maneira, condições para tomada de ações, caso necessário. 

 

4.2 Procedimento de higienização CIP 

 

 Confrontando os resultados de agosto a outubro 2014 com o mesmo período do ano posterior, 

podemos observar que houve redução significativa no número de microrganismos pesquisados, através dos 

percentuais contidos na Tabela 1 e no Gráfico 1.  



Tabela 1. Percentual de Redução Microrganismos Pesquisados Após Procedimento CIP 2014 em 

Relação a 2015 

 

 

Gráfico 1. Redução de Microrganismos Após Procedimento CIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 Análise de Etapas do Procedimento de Higienização CIP 

A- Hidróxido de Sódio  

 Para o procedimento de CIP utilizou-se produto com 25% do princípio ativo hidróxido de sódio. A 

utilização deste princípio ativo potencializou o procedimento de limpeza. 

 Segundo Immig (2013), os detergentes a base de hidróxido de liberam 100% de alcalinidade 

cáustica responsável por sua ação de detergência e por isso muito uado no método CIP. 

 Jennings (1959), ao trabalhar com hidróxido de sódio na limpeza por circulação em várias 

temperaturas (36-82
0
C) mostraram que a taxa de remoção dos sólidos com hidróxido de sódio é 

proporcional à concentração de íons hidroxila (OH
-
). A temperatura aumenta a eficácia da ação dos íons de 

hidróxido e da água que não é inerte, tendo ação detergente ativa no sistema. 

B- Ácido Peracético 

 

 A ação sanitizante no procedimento aplicado se deu pela circulação de ácido peracético. 

 Trata-se de um excelente biocida pela grande capacidade de oxidar componentes celulares dos 

microrganismos, oferecendo uma ação mais rápida em baixas concentrações sobre um amplo espectro de 

microrganismos. É esporicida em baixas temperaturas e segue sua ação na presença de material orgânico 

Microrganismos  

Pesquisados 

Org. 

Heter. 

Fungo 

Filamentoso 

Fungo 

Leveduriforme 
Colif.total Colif.fecal Pseudomonas 

50% 75,56 % 99,67% 0 0 100% 



sendo, portanto, um biocida efetivo sem se decompor em produtos tóxicos. Sua ação biocida é influenciada 

pela concentração, temperatura e tipo de microrganismos (BLOCK, 1991).  

C- Ozônio 

 

 O percentual de redução de 99,67% dos fungos leveduriformes no ponto amostrado é explicado 

Hinze et al. (1954) que sugeriram que a ação do ozônio desnatura enzimas de leveduras, resultando na 

perda da permeabilidade da membrana celular. 

 O ozônio é um forte agente antimicrobiano com numerosas aplicações potenciais na indústria 

alimentícia.  

 Apresenta alta reatividade, penetrabilidade, e decomposição espontânea do produto tóxico. O 

ozônio torna-se um desinfetante viável e ajuda a segurança microbiológica dos produtos alimentares. O 

ozônio gasoso ou em fases aquosas, é eficaz contra a maioria dos microrganismos testados pelos 

numerosos grupos de investigação. (KIM et al., 1999) 

D- Ação da Temperatura  

 

A utilização de altas temperaturas, aliadas com um tempo de contato adequado viabiliza a melhora 

do procedimento de higienização, já que, a temperatura aumenta a mobilidade das moléculas do agente de 

limpeza na solução, facilitando a sua interação com a sujidade (ENGARRAFADOR MODERNO, 2015). 

4.2.3 Avaliação do Treinamento dos Colaboradores  

 

O treinamento e esclarecimento dos colaboradores foi também fundamental relevância para 

melhora dos resultados. Correia (2009) descreve a importância que o operador exerce, já que a melhor ou 

pior execução do procedimento de higienização irá conduzir a resultados diferentes. 

4.2.4 Avaliação do Procedimento de Higienização Aplicado em 2014  

 

 O procedimento de higienização CIP aplicado anteriormente ao desenvolvimento deste estudo 

oferecia apenas aplicação de quatro etapas. 

 A estrutura estabelecida para higienização não oferecia possibilidade de aplicação de altas 

temperaturas e a ação química, muitas vezes, se dava por meio de um único produto, alcalino clorado, que 

efetuava a limpeza e sanitização das superfícies em única aplicação. O alcalino clorado atuava somente 

como detergente. Apesar de apresentar percentual de cloro, este não oferecia poder inibitório para 

desnaturação de microrganismos, devido a sua baixa concentração. 

 A sanitização era feita através do ácido peracético, no entanto, não era realizada com constância, o 

que possivelmente favorecia a multiplicação de microrganismos. 

4.2.5 Avaliação do Procedimento Higienização CIP Aplicado em 2015 

 

O alinhamento da estrutura, ou seja, a introdução de etapas que agregam altas temperaturas, 

circulação de água ozonizada, de dois agentes com princípios ativos um a base de hidróxido de sódio o 



outro a base de ácido peracético, proporcionou o alinhamento do método de higienização, conforme 

esquema de Sinner (CORREIA 2009).    

 Correia (2009) descreve que diferentes variáveis podem influenciar o processo de limpeza, sendo 

as condições em que este ocorre decisivas para o resultado final. A água utilizada, a sua temperatura, o tipo 

de detergente e a sua quantidade, são apenas alguns exemplos de condicionantes da limpeza. 

 O novo procedimento, os instrumentos e equipamentos utilizados culminaram no aperfeiçoamento 

do procedimento de higienização CIP. 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

A compreensão das características químicas dos produtos e fluxo de processo da linha de produção 

em estudo foram fundamentais para aplicação das estratégias de higienização aqui proposta. Etapas de 

limpeza e sanitização bem definidas e condizentes com as necessidades da empresa proporcionaram a 

redução considerável dos microrganismos pesquisados, garantindo dessa forma um ambiente de 

processamento seguro, tornando a linha de produção apta ao envase de produtos com alta sensibilidade, 

como a água mineral 
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