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Resumo 
Ao longo dos anos, a indústria alimentícia tem passado por vários avanços 

tecnológicos, relativos ao processamento eu a conservação de alimentos, com-.vistas a 
conquistar mais mercados, tanto intemos quanto extemos. Assim, a segurança alimentar 
passou a ser um requisito exigido pelos consumidores, que estão atentos" à qualidade do 
alimento. Neste contexto, a presente tese trata da produção de um modelo para 
gerenciamento de riscos, através do desenvolvimento de etapas e ferramentas. Este modelo 
incorpora elementos de sistemas conhecidos e utilizados pelas organizações competentes 
na área de segurança alimentar, tais como o Sistema HACCP (Hazard Analysis Critical 
Control Point) ea Análise de Riscos. O Sistema HACCP foi desenvolvido a partir do FMEA 
(Failure Modes and Effect Analysis) e hoje consta de sete princípios, que dão o 
direcionamento para a sua implantação na empresa. No entanto, devido ao seu caráter 
extenso e trabalhoso, ainda não está totalmente difundido. Já a Análise de Riscos é um 
modelo quantitativo subdividido em três etapas: Avaliação de Riscos, Gerenciamento de 
Riscos e Comunicação de Riscos. Seu princípio é estabelecer medidas preditivas para 
gerenciar os riscos. Entretanto, por ser um modelo altamente quantitativo, apresenta 
dificuldades na sua aplicação. A aplicação do modelo foi realizada através da simulação do 
processamento do leitetipo e foram alcançadas melhorias expressivas, sobretudo 
quando se compara com o Sistema HACCP tradicional. Entre as principais melhorias, citam- 
se: a estimativa da magnitude de periculosidade de cada microrganismo, a quantificação de 
cada etapa do processo em ser PCC ou não, a aplicação de processo decisório para auxiliar 
a etapa de estabelecimento de medidas corretivas. 

Palavras-chaves: risco, alimento, leite, shell netica.
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Abstract 

Over the years, the food industry has made several technological- advancements in 
food processing and conservation aiming at conquering new intemal and external markets. 
Food safety has become an element- demanded by consumers that pay attention to food 
quality. ln this context, the present proposal for a dissertation deals with the production of a 
model for risk management through the development of phases and tools. This model 
incorporates elements of systems known and used by the competent organizations in the 
area of food safety, systems such as the HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) and 
Risk Analysis. The HACCP System. was developed from the FMEA (Faílure Modes and 
Effect Analysis) system. and is composed of seven principles that guide its implementation in 
a company. However, because it is still extensive and Iaborious, it is not wide spread. Risk 
Analysis is a quantitative model subdivided in three phases: Risk evaluation, Risk 
Management and Risk Communication its principle is to establish predictive measures to 
manage risks. However, because it is a highly quantitative model, its application presents 
some difficulty. The application of the model was done using stimulation of type “C” milk 
processing, where expressive improvements were achieved in comparison of risk magnitude 
for each microorganism; quantification of each phase of the process in being or not PCC; 
application of decision-making process to help with the phase of establishing correcting 
l`T`leaSUI'€S. ' ` 

Key-words: risk, food, milk, shell netica.



lnfloduçõo 

1.1 Introdução ' 

Ao longo do tempo, as indústrias alimentícias no Brasil têm passado por vários 
avanços tecnológicos, relativos ao processamento e a conservação de alimentos, com vistas 
a ampliar sua atuação nos mercados intemos e extemos. 

A qualidade do alimento passou a ser uma exigência dos consumidores, que 
desejam produtos com boas características organoléticas e seguros. As características 
organoléticas estão relacionadas com a percepção- dos sentidos dos consumidores pelo 
alimento. Para isto, este deve apresentar um sabor, aroma, textura e aparência. que os 
agradem; a segurança., por sua vez, refere-se à saúde do consumidor, pois o alimento não 
deve causar danos a quem o ingere.

_ 

O requisito de segurança alimentar, na maioria das vezes, é de difícil percepção e, 

por isso, tem chamado a atenção das autoridades de saúde, sejam nacionais ou 
iintemacionais. Entre os principais órgãos intemacionais, destacam-se: FAO (Food and 
Agriculture Organization of the United Nation - Organização de Alimentos e Agriculta das 
Nações Unidas); CCA (Codex Alimentarius Commission - Comissão do Codex Alimenta- 
n`u_m); WHO (World Health Organization - Organização Mundial da Saúde); ONU (Organiza- 
ção das Nações Unidas); NACMCF (National Advisory Committee on Microbiological Cn'ten'a 
for Foods - Consultoria do Comitê- Nacional sobre Critérios Microbiológicos para Alimentos); 
FDA (Food and Drug Administration - Administração de Drogas e Alimentação nos Estados 
Unidos da América); USDA (United States Department of Agriculture - Departamento da 
Agricultura dos Estados Unidos); OSHA (Occupatíonal Safety and Health Administration -
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Administração da segurança ocupacional e da saúde); NIOSH (National Institute for 

occupatíonal Safety and Health - Instituto Nacional de Perigos Ocupacionais e da Saúde). 
Entre as principais atividades executadas por estas entidades, destacam-se (WHO, 

1999b): 
- desenvolvimento de políticas nacionais de segurança alimentar; 
o desenvolvimento e/ou aprimoramento de legislações de alimentos; 
ø desenvolvimento de tecnologias para alimentos para garantir a saúde pública. 

Motarjeni et al. (1996) relatam algumas razões para a necessidade de garantir a» 

segurança alimentar. Entre elas: 
I o fato das doenças de origem alimentar terem se tornado uma parte significativa 

dos problemas de saúde do mundo contemporâneo, sendo uma importante 
causa da diminuição da produtividade; 

I o aumento do conhecimento sobre os efeitos perigosos e crônicos das doenças 
transmitidas pelos alimentos, na saúde. humana; 

I o surgimento de patógenos mais resistentes;
H 

I o aumento no número de pessoas vulneráveis, como idosos, imunodeprimidos, 
subnutridos; 

I a crescente industrialização e aumento da produção em massa, provocando a 
elevação na taxa de riscos, e consequentemente, a contaminação de maior 
número de indivíduos; 

I as mudanças no estilo de vida, como o hábito de comer fora de casa, em 
restaurantes, fast-food, lanchonetes; 

I o aumento do turismo e do comércio intemacional de produtos alimentícios, 
disseminando os perigos para os outros países; 

I o aumento da consciência do consumidor sobre a segurança alimentar. 

No Brasil, o Ministério da Saúde, através da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária, atua no registro e na fiscalização de produtos alimentares. Entretanto, a falta de 
um maior número de laboratórios com cadastro oficial para realizar exames e de pessoal 
qualificado para efetuar a fiscalização têm dificultado o cumprimento das leis sobre 
segurança alimentar (SPERS, 2000). 

Doenças de origem alimentar, também chamadas de toxinfecções alimentares, têm 
sido um problema mundial, elevando taxas de mortalidade. Os agentes causadores destas 
doenças podem ser físicos, químicos ou microbiológicos, entretanto, independente da sua 
origem, estes têm provocado um impacto socioeconômico muito grande (NOTERMANS & 
BORGDORFT, 1997).
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Os Estados Unidos registraram um aumento de 6,5 a 33 milhões de casos de 
intoxicações alimentares, causando mais de 9.000 mortes por ano. Dos casos 
diagnosticados, 1 a 5% são graves e deixam seqüelas no consumidor após o tratamento. 
Impactos econômicos diretos incluem os custos com o tratamento e a perda de produção 
devido ao afastamento do funcionário. Impactos indiretos podem ser considerados os 
custos legais: perda da comercialização do produto e da confiança do consumidor. O custo 
anual foi estimado em 5 a 6 bilhões de dólares nos Estados Unidos e em 1 a 2 bilhões de 
dólares no Canadá (McNAB, 1998). i 

No Brasil, não existem estimativas concretas sobre a incidência de toxinfecções, dos 
agentes causadores e nem dos custos relativos aos impactos diretos e indiretos. 

Historicamente, a segurança alimentar nas indústrias tem sido muito reativa, ou seja, 
realizam-se inspeções, para, em seguida, providenciar medidas de controle e correção do 
processo. McNab (1998) enfatiza que os modos de avaliação do processo vêm sendo 
realizados de maneira subjetiva equalitativa, deixando dúvidas sobre a sua eficiência. 

Entretanto, metodologias proativas que visam garantir a segurança alimentar são 
apresentadas por vários autores e órgãos intemacionais. Dentre elas, destacam-se o 
sistema HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point- análise de perigo e pontos críticos 
de controle) e a Análise de Riscos. Estas metodologias são indicadas pelo Codex 
Alimentarius, a mais importante coleção de normas alimentares apresentadas de maneira 
padronizada. Este documento faz parte do Comitê da FAO (Food Administration 

Organization), pertencente à ONU (Organização das Nações Unidas), que tem como 
objetivo proteger a saúde do consumidor e assegurar a aplicação de práticas eqüitativas no 
comércio de alimentos. 

O HACCP é um sistema qualitativo que viabiliza a segurança alimentar através da 
análise e do controle de perigos (físicos, químicos e/ou biológicos) em cada passo da 
produção do alimento. Ele é reconhecido por ser um sistema simples e eficiente na 
prevenção de enfermidades transmitidas por alimentos (TON DO, 2000). 

Sua aplicação consiste em uma seqüência de etapas, também chamadas de 
princípios, que auxiliam a identificar os pontos críticos do processo que merecem uma 
atenção especial, bem como antecipar as soluções aos possiveis problemas que podem 
surgir.

_ 

Já a Análise de Riscos é uma metodologia quantitativa, dividida em três partes: a 
Avaliação de Riscos, o Gerenciamento de Riscos e a Comunicação de Riscos. A primeira 
parte apresenta como principal característica a quantificação dos riscos num alimento. 

Lammerding (1997) define risco como a probabilidade de ocorrer um efeito adverso 
na saúde do consumidor e a magnitude deste efeito, em conseqüência de um perigo no
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alimento. Perigo, segundo a autora, é um agente ou uma propriedade do alimento que tem 
o potencial de causar um efeito adverso na saúde do homem. 

Nas indústrias alimentícias, o risco maior está voltado para as etapas de 
processamento. Neste caso, garantir a segurança alimentar significa tomar decisões frente a 
detemtinados problemas relacionados com o alimento, a matéria-prima, o processo e a 
manipulação. Neste contexto, a FAO - Food and Agriculture Organization of the United 
Nation (1997) admite que há uma necessidade crescente de se- obter mais dados e 
informações para avaliar os riscos alimentares, em especial, os de origem microbiana. 

Sob o enfoque gerencial, Hathaway (1995) salienta que a situação ideal para a 
tomada de decisões é aquela em que se conhecem os fatores, tanto técnicos quanto 
científicos, para se avaliar a melhor opção. Numa empresa, esta situação é atingida quando 
se tem um histórico do problema e uma base de dados sobre as variáveis que influenciam o 
processo. Na prática, somente agora as empresas estão iniciando o processo de geração 
de dados para auxiliar as tomadas de decisões. 

Os sistemas gerenciais necessitam de ferramentas capazes de analisar os dados de 
forma a gerar informações confiáveis para as tomadas de decisão. Neste contexto, para 
auxiliar na resolução de problemas, destacam-se as redes bayesianas, um sistema 
especialista probabilistico que tem, em sua base de conhecimentos, fatos e regras. A 
utilização destas. redes em sistemas gerenciais é uma prática inovadora, especialmente na 
indústria alimentícia, que necessita trabalhar com os riscos para garantir a segurança 
alimentar. 

Tanto a Análise de Risco quanto o Sistema HACCP apresentam propriedades 
apreciadas, reconhecidas intemacionalmente, que auxiliam o desenvolvimento de 
procedimentos operacionais, garantindo a segurança alimentar. Entretanto, seus usos 
ocorrem de maneira isolada, o que ressalta as- deficiências e as dificuldades de aplicação de 
ambos. 

Um sistema ideal, que garanta a segurança alimentar, deve conter as vantagens do 
Sistema HACCP, com praticidade e clareza das etapas, e da Avaliação de Riscos, com o 
uso de ferramentas que conseguem estimar os riscos nos alimentos. O uso combinado do 
Sistema HACCP e da Avaliação de Riscos, primeira etapa da Análise de Riscos, pelo menos 
em alguma etapas, tem sido sugerido por alguns autores como Corlett Jr. & Stier (1991); 
Notermans & Jouve (1995); Buchanam (1995); Mayes (1998), entretanto, sua efetivação 
ainda não se verificou. 

O ineditismo deste trabalho baseia-se no desenvolvimento e validação de um modelo 
de gerenciamento de riscos para a indústria de alimentos, tendo como base of sistema 
HACCP e a implementação, nas suas etapas um, dois e cinco, da Avaliação' de Riscos e 
ferramentas quantitativas. Como complementação, serão incluidos estudos de processo



Capítulo 1: Introdução 5 

decisório e de alterações indesejáveis e os respectivos fatores influenciadores para o 
alimento escolhido como objeto de estudo. 4 

Cabe ressaltar que a relevância- deste tema está relacionada aos aspectos de saúde 
pública. Esta importância motivou, recentemente, o inicio de reuniões e estudos sobre a 
questão de riscos nos alimentos, pelos representantes de órgãos fiscalizadores do Brasil. 

1.2 Objetivo Geral 
Criação de um modelode gerenciamento de riscos para o aumento da segurança 

alimentar, através da implementação do sistema HACCP, nas etapas um, dois e cinco, com 
a utilização da Avaliação de Riscos e de fen'amentas que auxiliam a quantificar riscos, com 
ênfase nos perigos microbiológicos. 

1.3 Objetivos Específicos 
I avaliar as propriedades do sistema HACCP e da Análise de Riscos; 
I desenvolver bases de dados sobre as características dos microrganismos; 
I estudar a aplicabilidade de ferramentas de sistemas especialistas, 

especificamente o Shell Netica, para auxiliar a determinação de estimativas; 
I estimar a magnitude do nível de periculosidade dos microrganismos presentes 

no leite; 
I estimar a probabilidade de cada etapa do processo de beneficiamento do leite 

tipo “C” de ser, ou não, um ponto crítico de controle; 
I implantar processo decisório no sistema HACCP; 
H validar a proposta, aplicando o modelo no processo de beneficiamento de leite 

tipo 

1.4 Limitaçoes deste trabalho 
A necessidade de um criterioso e demorado levantamento de dados constitui-se 

como-uma das limitações deste trabalho, pois, para a realização desta proposta, foram 
necessários conhecimentos de várias áreas, como a microbiologia, a química dos alimentos, 
os equipamentos, os processos industriais, a higienização, os sistemas especialistas, e 
principalmente, o sistema HACCP e a Avaliação de Riscos. A maior parte destes 
conhecimentos não estava disponibilizada de maneira organizada, de forma que se pudesse 
acessá-los e utilizá-los imediatamente. Encontrava-se, isto sim, fragmentada em diversas 
áreas de conhecimento, o que demandou uma pesquisa mais apurada.
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O modelo proposto, inicialmente, refere-se a todas as categorias de alimentos, 
entretanto, devidoà dificuldade de obtenção de dados para todos os' alimentos, este 
trabalho se restringiu à aplicação para o leite tipo "C". 

Devido à complexidade, houve grandes 'dificuldades de aplicação do modelo 
proposto em condições reais para a obtenção de respostas concretas e rápidas. Em função 
disto, este trabalho optou por simular a validação, utilizando dados tradicionalmente 
empregados pela maioria das empresas, buscando, assim, diminuir ao máximo possível a 
distorção dos fatos. 

Estas limitações-, como toda nova proposta, foram consideradas admissíveis e 
esperadas. A tendência é que sejamamenizadas à medida›.em que as empresas e outras 
pesquisas consolidem novas informações para as bases de dados e possuam históricos dos 
problemas e soluçoes de situações já ocon°idas. i 

1.5 Metodologia 
A metodologia utilizada neste trabalho baseia-se no desenvolvimento de um modelo 

de gerenciamento de riscos para a indústria alimentícia, cuja» descrição das etapas encontra- 
se detalhada no capítulo 4. ~ 

` A base do modelo é o, sistema¶HACCP. As etapas um, dois e cinco foram 
modificadas com a introdução da Avaliação de Riscos e de ferramentas quantitativas, 

especificamente o She/I Netica, um sistema especialistamodelado em redes bayesianas. 
Estas etapas foram escolhidas por influenciar diretamente a identificação de pontos 

críticos de controle, de patógenos e a~ monitoração do «processo produtivo. 
O desenvolvimento do modelo, basicamente, seguiu as seguintes etapas-: 

1. determinação. do alimento a ser estudado; 
2. desenvolvimento de uma base de dados sobre as características físico-químicas do 

alimento, enfatizando as modificações que ocorrem durante ~e após o processamento; 
3. desenvolvimento de bases de dados sobre microrganismos patogênicos, incluindo 

aspectos de biologia e epidemiológicos; 
4. desenvolvimento de base de dados sobre as caraterísticas do processo do alimento a 

ser estudado; ' 

5. descrição do processo produtivo; 
6. estudo dos componentes dos equipamentos; ` 

7. determinação das probabilidades das variáveis utilizadas no diagnóstico do processo ou 
no nível de periculosidade dos microrganismos; 

8. estudo das características indesejáveis que o produto pode desenvolver e seus 
respectivos fatores; 

9. validação do modelo.
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Cabe ressaltar que os dados utilizados para a confecção da base de dados de 
microrganismos patogênicos foram obtidos a partir de fontes científicas especializadas sobre 
os microrganismos. A obtenção das caracteristicas do processo foi elaborada a partir de 
visitas às empresas do gênero alimentício escolhido para este trabalho, tendo como base os 
processos convencionalmente conhecidos. O estudo dos componentes dos equipamentos 
ocorreu conforme as indicações de manuais técnicos. 

1.6 Propostas para estudos futuros 
Como propostas para estudos futuros, foram levantados os seguintes tópicos, que 

poderão contribuir para o progresso da segurança alimentar: 

o aplicar o modelo proposto a outros produtos de origem animal e vegetal; 
0 obter mais informações sobre os microrganismos patogênicos e. seus efeitos no homem 

e no alimento; › 

o estudo da curva de crescimento de cada microrganismo patogènico e respectivos 
modelos matemáticos que mais se ajustam; 

o realizar levantamento mais detalhado sobre os itens que compõem cada equipamento; 
o obtenção de parâmetros de processos de várias empresas para posterior aplicação do 

modelo e comparação dos resultados;
ç 

0 aprimorar novas altemativas e correlacioná-las aosseus custos de implementação; 

1.7 Estrutura do trabalho 

O trabalho está dividido em sete capítulos, além das referências e dos anexos. 
O Capítulo 1, aqui apresentado, refere-se à introdução e à apresentação dos 

objetivos. 

O Capítulo 2, que explicita os princípios, as vantagens e as limitações do sistema 
HACCP, e o Capítulo 3, que trata da Análise de Risco, formam a base teórica para o modelo 
proposto. 

O Capítulo 4 apresenta o modelo proposto, baseado na introdução de Avaliação de 
Risco no sistema HACCP, conjuntamente com o Shell Netica, uma ferramenta quantitativa 
com base probabilística. 

No Capítulo 5 ocorre a validação do modelo, simulando a aplicação em uma usina de 
beneficiamento de leite tipo
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No Capitulo 6 tem-se a discussão dos dados, apresentando um comparativo com o 
sistema HACCP tradicional,. ou seja, aquele que não possui nenhuma alteração da proposta 
original 

Finalmente, o Capítulo-7 expõe as conclusões do trabalho.



O Sistema HACCP 
2.1 Introdução 

As doenças de origem alimentar têm chamado a atenção de pesquisadores e 
cientistas de órgãos intemacionais sobre as conseqüências que podem trazer ao 
consumidor. 

A Organização Mundial da Saúde (World Health Organization - WHO), em suas 
reuniões conjuntas com a Organização de Alimentos e Agriculta das Nações Unidas (Food 
and Agriculture Organization- of the United Nation - FAO), tem observado que as 
intoxicações alimentares estão relacionadas com os problemas do mundo modemo e 
acabam gerando grandes perdas econômicas"(EHIRl & MORRIS, 1995). 

A 

Sanders (1999) complementa que a globalização do comércio intemacional de 
alimentos possibilita uma amplitude demográfica maior de ação dos microrganismos, pois 
um alimento pode ser produzido em um país e causar intoxicações em outro. 

Vários sistemas e metodologias já foram desenvolvidos com o intuito de diminuir a 
frequência, ou até mesmo eliminar as doenças de origem, alimentar. Entre elas, destaca-se a 
Análise de Perigo e Pontos Críticos de Controle (Hazard Analysis Critical Control Point - 
HACCP). -

_ 

O HACCP é um sistema simples e racional e, em função disso, tem sido 
recomendado por diversas organizações, como a Intemational Comission on Microbiologícal 
Specifications for Foods (ICMSF), a National Advisory Comittee on Microbiologícal Cnteria 
for Foods (NACMC F), o Codex Alimentarius, a Intemational Dairy Foods Association (IDFA), 
a World Health Organization (WHO), o Ministério da Saúde e o Ministério da Agricultura e do
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Abastecimento do Brasil, a fim de garantir a produção de alimentos seguros e evitar a 
ocorrência de toxinfecções. 

Embora os primeiros trabalhos já tenham ocorrido há aproximadamente 40 anos, no 
Brasil, o sistema ainda não está implantado na maioria das indústrias alimentícias (TONDO, 
2000). 

Os itens a seguir descrevem, com detalhes, a origem, os princípios que regem este 
sistema e suas limitações em relação à segurança alimentar. 

2.2 Origem do HACCP 

O sistema HACCP começou a ser desenvolvido nas primeiras fases do programa 
espacial dos Estados Unidos da América. Trata-se de um sistema de controle» da seguridade 
microbiológica dos alimentos para os astronautas, criado pela companhia. americana 
Pi//sbury, conjuntamente com a NASA (National Aeronautics and Space Administration) e os 
laboratórios secretos dos EUA, em Natick. 

A NASA tinha duas preocupações principais. A primeira se relacionava com os 
problemas que poderiam ocorrer com particulas de alimentos (migalhas) flutuando na 
cápsula espacial em condições de gravidade zero (a preocupação estava vinculada às 
possíveis interferências nos sofisticados circuitos eletrônicos). A segunda dizia respeito à 
inocuidade dos alimentos que seriam consumidos pelos astronautas: em nenhuma hipótese 
esses alimentos poderiam conter microrganismos patogênicos ou suas toxinas, já que um 
caso de diarréia em uma cápsula espacial teria conseqüências catastróficas (ALMEIDA, 
1998). 

A primeira preocupação, relacionada às migalhas de alimentos em gravidade zero, 
foi superada com o desenvolvimento de alimentos que poderiam ser consumidos de uma só 
vez e com o uso de envoltórios comestíveis, especialmente formulados para manter o 
alimento unido. Em relaçäo ao segundo problema, o Dr. Howard Bauman, cientista que 
coordenou a equipe de desenvolvimento do HACCP na Pi//sbury, provou não ser prático, 
senão impossível estabelecer com segurança a qualidade microbiológica de cada lote de 
alimento espacial. Seus argumentos foram: 

I a quantidade de amostras destrutivas que deveriam ser feitas para comprovar a 
inocuidade seria elevada, o que levaria à obtenção de poucos produtos para 
serem consumidos num lote inteiro; 

I caso um alimento apresentasse uma contaminação de Salmonella, à razão de 1 

em cada 1000 unidades de produto (estimação de defeito = 0,001%), um plano 
de amostragem que indica a análise de 60 unidades do lote. teria- uma



Capítulo 2: O sistema HACCP 
ç 

'I 'I 

probabilidade de mais de 94% de aprovar o lote e de perder as unidades 
contaminadas por Salmonella; 

I em se tratando de realidade, nenhuma empresa iria custear uma prova que 
exigisse a. destruição de 60 unidades de cada lote de produto para evidenciar al 
presença de Salmonella. 

Em virtude dos pontos considerados acima, foi necessário o* desenvolvimento de 
uma abordagem alternativa, para que se pudesse obter o nível de garantia exigido pela 
NASA para os alimentos destinados ao programa espacial. 

Inicialmente, a equipe pensou-em utilizar o “Programa de Zero' Defeitos”, por se 
tratar de análises não destrutivas, mas' considerando novamente' a limitação de produto 
alimentar, este programa não pôde ser usado. Após vários estudos, a equipe adaptou o 
sistema de engenharia conhecido como Análise de Falhas, Modos e» Efeitos (Faílure Modes 
and Effect Analysis - FMEA), visto 'que' este, antes de estabelecer os mecanismos de 
controle e observação em cada etapa de processo, determina as possíveis causas e os 
efeitos. . 

'- 

Do mesmo modo que o FMEA, o~HACCP busca os perigos que- podem provocar 
danos à seguridade dos alimentos. O HACCP cria mecanismos de gestão e controle 
destinados a garantir um produto inócuo ao consumidor. 

2.3 O sistema HACCP original e seus. primeiros usos 

O sistema HACCP foi apresentado publicamente em 1971, durante a Conferência 
Nacional sobre Proteção dos Alimentos (National Conference on Food Protection). 

Inicialmente, o sistema continha apenas três princípios (ALMEIDA, 1998): 
I identificação e avaliação dos perigos associados com a criação/ 

comercialização/ abate/ industrialização l distribuição; 
I a determinação dos pontos críticos para controlar qualquer perigo de controle; 
I o estabelecimento de sistemas para monitorar os pontos criticos de controle. 

A primeira aplicação desse sistema na indústria ocorreu em 1972, pela Food and 
Drug Adminístrafion (FDA), quando surgiram problemas com produtos 'enlatados de baixa 
acidez, principalmente cogumelos (HUSS, 1993; SPERBER, 1991). Apesar do grande 
interesse das indústrias de alimentação, o sistema HACCP não foi adotado pela maioria das 
empresas pela dificuldade do desenvolvimento do plano, que exige habilidades e 
conhecimentos científicos e industriais específicos.
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Somente em 1985, quando o Comitê de proteção de Alimentos da «Academia 
Nacional de Ciências dos Estados Unidos da América (National Academy of Sciences ~ 

NAS) publicou um relatório sobre critérios microbiológicos, o tema sobre HACCP voltou a 
ter interesse.

H 

Em 1988, a Comissão Internacional de Especificações Microbiológicas para 
Alimentos (lntemational Commission on Microbiological Specifications for Foods, ICMSF) 
propôs o sistema como instrumento fundamental para o aumento da qualidade e segurança 
microbiológica dos alimentos (ICMSF, 1998). 

Apesar da sua eficácia, somente em 1993 o Codex Alímentarius estabeleceu as 
diretrizes para a aplicação do HACCP, que ficou conhecido como Codex Guidelines for 
Aplication of the HACCP Systems (ADAMS, 1991). 

Até 1996, o Sistema HACCP tinha apenas caráter voluntário na maioria das grandes 
empresas dos países desenvolvidos. Com o crescimento do interesse do govemo em 
integrar este sistema nas legislações e nos programas de inspeções dos alimentos, o 
conselho diretivo da'União Européia publicou, em jomal oficial da Comunidade Européia, a 
exigência da implantação dos princípios do HACCP em todas as indústrias de alimentos 
(MOTARJENI, et al. 1996). 

Em 1995, o FDA e o United States Department of Agriculture e Food Safety and 
Inspection Service - USDA/FSIS lançaram uma proposta de lei para o combate aos 
patógenos, com a implantação do HACCP na indústria de cames e frangos (NE\NSOME, 
1995). 

No Brasil, o Ministério da Saúde, através da Portaria n° 1428 de 26/11/93, aprovou, 
na forma de texto anexo, o “Regulamento Técnico para Inspeção Sanitária de Alimentos”, 
que utiliza os conceitos do HACCP para avaliação de processos, meios, instalações e 
controles utilizados na produção, armazenamento, transporte, distribuição, comercialização 
e consumo de alimentos (BRASIL, 1993). 

Hajadenwurcel apud Figueredo (1998, p.17) salienta que a portaria não vem sendo 
exigida pelo Ministério da Saúde e afirma que esperaque o Ministério da Agricultura exija 
mais eficiência da implantação, já que, desde janeiro de 1998, a obrigatoriedade da adoção 
do sistema faz parte de uma portaria. O Ministério da Agricultura já elaborou manuais de 
treinamento para inspetores e também para a distribuição em indústrias de alimentos. 

Bryan (1992) enfatiza que, apesar de serem feitas inspeções nas etapas de análise 
de perigo e monitoramento, o HACCP não é um tipo 'de inspeção, e sim uma abordagem 
sistemática à identificação e ao controle de riscos, concentrando sua atenção nos fatores 
que afetam diretamente a segurança microbiológica de um alimento. 

Mitchell (1992) relata que, em princípio, o HACCP é uma filosofia e, na prática, uma 
ferramenta, não sendo, portanto, surpresa que existam diferentes opiniões sobre como deve
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ser aplicado. Untermann (1999) reforça este comentário, relatando que, dependendo da 
interpretação e dos números de etapas (princípios) que se deseja seguir, pode ocorrer uma 
interpretação errônea e, conseqüentemente, uma ineficiência na aplicação. 

No Sistema HACCP constam sete princípios, que esboçam como estabelecer e levar 
adiante o plano HACCP. Os princípios são aceitos intemacionalmente e foram publicados 
em detalhe pelo National Advisory Committee on Mícrobiologícal Cn'ten'a for Foods 
(NACMCF) em 1992 e pela Comissão do Codex A/imentarium (Codex A/imentarius 
Commission) em 1993. 

2.4 Etapas dó HACCP 

As etapas do HACCP, também chamadas de principios, começaram a ser 
desenvolvidas em 1989 pelo NACMCF (National Advisory' Committee on Mícrobiologícal 
Cn'ten'a for Foods), conforme trabalhos já realizados. Entretanto, a primeira etapa foi 

questionada, sendo que os problemas incluíam diferenças de interpretações. Em 1991, o 
NACMCF convocou novamente o Grupo de Trabalho do HACCP para revisar o relatório 
gerado em 1989, e formulou-se um novo documento, lançando as- sete» etapas (ALMEIDA, 
1998)

E 

Segundo Jensen (1996). e Bryan (1992), as etapas do HACCP são descritas da 
seguinte maneira: - 

ETAPA 1: Análise dos Perigos e Medidas Preventivas 

Esta etapa consiste na construção do fluxograma do processo, proporcionando uma 
descrição clara, simples e objetiva das etapas' envolvidas, bem como os ingredientes 
utilizados, procedimentos de processamento, equipamentos, fontes de contaminação e 
condições de tempo e temperatura a que os alimentos são submetidos 
(HAJADENWURCEL, 1998). 

O critério para a inclusão de perigos no ponto crítico de controle (PCC), etapa 2, 
deve exigir que os mesmos sejam de tal natureza que sua prevenção, eliminação ou 
redução em niveis aceitáveis seja essencial para a inocuidade de alimentos produzidos 
(ALMEIDA, 1998). 

Segundo Mortimore (2001), a chave para esta primeira etapa consiste na preparação 
e no planejamento das aplicações dos princípios do HACCP. A escolha dos integrantes da 
equipe e a explicação do que propõe o HACCP para os gerentes seniors são essenciais 
para a garantia do plano e a locação dos recursos.
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A escolha dos integrantes da equipe HACCP pode ser baseada nos conhecimentos 
que cada membro possui. Cabe ressaltar que os essenciais são os integrantes que 
possuem conhecimentos sobre matéria-prima, processo, equipamentos e perigos. 

ETAPA 2 - Identificação dos Pontos Críticos de Controle (PCC) 

O ponto crítico de controle pode ser definido como um ponto, etapa ou procedimento 
em que se possa aplicar medidas de controle para prevenir, eliminar ou reduzir os perigos a 
níveis aceitáveis (MORTIMORE & WALLACE, 1996). Sua identificação, como parte do 
sistema HACCP, necessita de capacitação técnica interdisciplinar, devido aos diferentes 
tipos de perigo e à avaliação quantitativa. 

Alguns exemplos de PCCS são: a pasteurização, o resfriamento, os procedimentos 
específicos de higiene, o controle de formulação de alimentos, além do aspecto de higiene 
dos funcionários. 

A identificação de cada PCC pode ser facilitada pelo uso de uma árvore decisória 
(figura 1 e 2), que consiste em uma série de perguntas estrategicamente elaboradas de 
modo a resultar na definição de um PCC. ' 

ETAPA 3 - Estabelecimento dos Limites Críticos 

Limites críticos constituem a fronteira de segurança em que cada PCC pode variar, 
sem que se perca o 'controle sobre a inocuidade do alimento. Devem ser parâmetros 
mensuráveis para as possíveis quantificações e padronizações. Mortimore (2000) chama a 
atenção para o fato de que sua determinação pode ser feita a partir de informações em 
publicações cientificas, legislação ou por determinação experimental. 

ETAPA 4 - Estabelecimento dos Procedimentos de Monitoração 

Almeida (1998) define o monitoramento como uma seqüência planejada de 
observações e de medidas para avaliar se um PCC está sob controle. Sua função é 
produzir um registro para o futuro uso na etapa de verificação. Segundo o autor, o 
monitoramento possui três funções básicas: é essencial para a inocuidade dos alimentos, já 
que através. dele é possível seguir todos os passos das operações; é utilizado para 
determinar quando há perda de controle e ocorrência de desvios em um PCC; e, por último, 
proporciona uma documentação escrita que vai ser utilizada durante a etapa de verificação 
no plano HACCP.
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Uma consideração importante sobre o monitoramento: este deve ser de execução 
fácil e rápida. Análises laboratoriais demoradas, como por exemplo, análise microbiológica, 
não são interessantes para o plano- HACCP. A monitoração contínua é preferível, mas 
quando não for possível, será necessário estabelecer uma freqüência de controle para cada 
PCC. Controles estatísticos do processo com planos de amostragem podem e devem ser 
utilizados. 

Para auxiliar a organização das planilhas de monitoramento de um PCC, as 
seguintes perguntas devem ser feitas: “o~quê”, “como.?”, “quando?”, “quem?”. 

Modificar o processo 

E _ 

t d_d 
- 

Não O controle nesta fase 
×'5 eg' me ' as é necessário à preven ivas para o se man do 

controle de perigos? « gmdufâz, 
' Não ' 

NãO é PCC K 

Pare* 
Esta fase foi '

` 

especialmente
u 

. desenvolvida para 
eliminar ou reduzir a . _ z ii . . . Sim E PCC provavel ocorrencia

. 

de perigo a um nível 
aceitável? 

Poderia o perigo
¿ É l identificado ocorrer l 

em níveis maiores 
que os aceitáveis our l M . Não é PCC Pare* 
poderia aumentar 
alcançando níveis ~í indesejados? 

S. Existe uma fase 'm subseqüente que 

p§.?§§'¿*1?22“'"í2?,a @ ÉP°C 
~ uzi 

ocorrência a níveis 
aceitáveis? 

* Parar e continuar com o perigo da etapa seguinte do processo. 

Não é PCC Pare* 

Figura 1: Árvore de decisão para determinação de Pontos Críticos de Controle 
Fonte: Boccas, et al. (2001). '
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Existe algum perigo 
relacionado com esta E prossegun* 

matéria-prima? 

šfiäiããgãzgfigãäzêãr , 

- Matéria-prima sensível. 
Necessário um alto 
nível de' controle” 

' Pode contaminar 
instalações- ou outros _ _ 

produtos se não N30 V PTOSSGQUIF* 
l

A 

controlar os perigos?
1 

-â 

Matéria-prima sensível 
E necessário um alto 
nivel de controle"

r 

* Prosseguir com a matéria-prima ' 
i. â 

** Uma vez realizada a análise de perigos, provavelmente se descobrirá que esta matéria- 
prima é um Ponto Crítico de Controle. u 

Figura 2: Árvore de decisão simplificada para matérias-primas 
Fonte: Mortimore & Wallece (1996). 

ETAPA 5 - Estabelecimento das Medidas Corretivas 

As ações corretivas deverão ser adotadas quando o monitoramento detectar um 
desvio fora do limite crítico. Para que este processo ocorra de maneira rápida, estas devem 
já ser premeditadas durante aexecução do plano HACCP. - 

Apesar do sistema HACCP ser desenvolvido para identificar perigos potenciais à 
saúde e criar estratégias de prevenção, nem sempre as circunstâncias ideais prevalecem 
durante o processamento, sendo possível a ocorrência de alguns desvios. Portanto, deve-se 
especificar no plano HACCP medidas corretivas de como fazer o processo voltar para a 
normalidade ou, em último caso, determinar o novo destino do produto. A figura 3 apresenta,
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através de um quadro, um exemplo resumido do plano HACCP até o estabelecimento das 
medidas corretivas para a etapa de fermentação, na produção deiogurte com polpa de fruta. 

PCC Sim 

Medidas preventivas - Tempo e temperatura adequada para a fermentação; 
- Atividade adequada do fermento 

Monitoração Q_q@ 
pH final, temperatura e tempo. 
Eli? 
Instrumento de controle (pHmetro, cronômetro e 
termômetro). 

`. 

Quando? 
Tempo (freqüência) EQ 
Cada tanque 
Qfim_'? 
Encarregado 

Figura 3: Quadro representandoum exemplo resumido do plano HACCP até o princípio de 
estabelecimento de medidas corretivas para a etapa de fermentação da produção de iogurte 
com polpa de fruta. 
Fonte: Adaptado do SEBRAE (1999). 

ETAPA 6 - Estabelecimento dos Procedimentos de Verificação 

Esta etapa consiste em avaliar se o sistema HACCP está funcionando corretamente: 
o sistema de verificação deve ser desenvolvido para assegurar que o sistema HACCP 
continue funcionando eficazmente. Para tanto, faz-se uso da revisão dos limites críticos, 
como também dos próprios PCCs, da análise laboratorial detalhada dos produtos e das
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validações periódicas documentadas, independentemente de auditorias ou outros processos 
de verificação. 

Para auxiliar esta etapa, existem três tipos de processos disponíveis, cujos usos 
podem ser isolados ou concomitantes para-cada PCC (HAJADENWURCEL, 1998): 

a) processo técnico e científico: consiste em uma revisão dos limites críticos a partir 
de literatura científica. Os dados técnicos e científicos devem partir de fontes 
confiáveis e, quando necessário, validados Iaboratorialmente por pessoal 
capacitado; 

b) validação do plano: assegura. que o Sistema HACCP está funcionando 
efetivamente. Quando um plano funciona bem,_ requer pouquíssima amostragem 
de_'produto final, desde' que controles apropriados sejam estabelecidos ao longo 
da linha de produção. Exames laboratoriais podem ser necessários para 
demonstrar que o nível de qualidade pretendido foi alcançado. Exames 
auditoriais intemos devem' ser programados; _ 

c) processo de reavaliação: reavaliaçöes periódicas documentadas, independente 
de auditorias ou outros procedimentos de verificação, devem ser realizadas para 
assegurar a eficiência e a exatidão do Sistema HACCP. 

Exemplos de atividades de verificação: verificação da agenda de inspeção, revisão 
do Sistema HACCP, revisão dos registros de PCCs, coleta aleatória de amostras e análises, 
revisão de limites críticos para verificar se eles estão adequados ao controle dos perigos. 

ETAPA 7 - Estabelecimento dos Procedimentos de Registro 

Consiste em estabelecer um sistema eficaz de registro de dados que documente o 
HACCP. Recentemente, este princípio, segundo a orientação do Codex A/imentaríus, teve 
sua ordem alterada com o princípio anterior. Este princípio baseia-se no arquivo de 
registros, que deve estar em local de fácil acesso no próprio estabelecimento. Por sua vez, 
esses arquivos devem ser elaborados de maneira organizada para que, periodicamente, 
sejam revistos. 

Segundo Almeida (1998), os registros de um sistema HACCP devem incluir: 
1. O plano HACCP, com pelo menos os seguintes documentos: 

I relação nominal dos integrantes da equipe HACCP com suas responsabilidades 
específicas; ~

' 

- descrição do produto e seu uso esperado;
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PCCS
. 

I limites críticos para cada PCC; 
. 

.

. 

2 5 Análise do HACCP 

O sistema HACCP é indicado por vários órgãos competentes ̀ e várias empresas do

í 

O controle é reativo, em que ações 
corretivas são tomadas depois que o 
problema ocorreu. 

A realização dos testes pode ser muito lenta. 

A operação é controlada por funcionários do 
laboratório que, muitas vezes, não são 
conscientes sobre os aspectos de 
manufatura. 

Nenhum perigo em potencial é tomado em 
consideração. 

diagrama de fluxo para todo o processo de preparação, com. indicação clara dos 

perigos associados a cada PCC, e as medidas preventivas correspondentes; 

sistemas utilizados para monitorar cada PCC; 
ações corretivas para desvios observados nos limites críticos; 
procedimentos para monitoramento; 
procedimentos para verificação de registros. 

2 Registros obtidos durante al operação do plano. 

setor alimentício. Fazendo-se uma comparação entre o método tradicional de inspeção para 
garantir a segurança alimentar e o HACCP (figura 4), pode-se observar alguns pontos que 
justificam a sua utilização (MITCHELL, 1992). ' 

O controle é proativo, em que ações corretivas 
podem ser tomadas antes que o problema 
ocorra. 

O' controle é tão rápido que ações corretivas 
podem ser tomadas quando necessário. 

O HACCP envolve todos os níveis de staff na 
segurança do produto, incluindo o pessoal não 
técnico. 

HACCP pode ser usado para predizer um 
perigo potencial. 

Figura 4: Quadro de comparação dosistema HACCP com o método tradicional de inspeçao 
Fonte: Adaptado de MITCHELL (1992).
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Não há dúvidas sobre as vantagens do sistema HACCP sobre o método tradicional, 
mas, como foi enfatizado no início do capítulo, muitas empresas ainda tentam resistir à sua 
aplicação, principalmente pelo fato de não conseguirem priorizar os. tipos de perigos. 

Mitchell (1998) admite que os sete princípios HACCP estão de acordo com o Comitê 
de Higiene dos Alimentos (Food Hygiene Committee) do Codex Alimentarius, contudo., pela 
sua experiência, aponta algumas razoes que podem levar o'HACCP àl falha. Seguem as 
razões: 

- somente -alguns dos princípios são aplicados. Muitas vezes. há uma falha para 
estabelecer um sistema de monitoramento relevante (princípio 4) ou para 
estabelecer uma apropriada ação corretiva (princípio 5); O autor lembra que há 
alguns casos em que os limites críticos têm sido, constantemente, excedidos, e 
nenhuma ação de correção é tomada; 

I os princípios não têm sido aplicados apropriadamente. Por exemplo, a 
consideração demasiada de pontos de perigo pode conduzir a= uma falsa 

condição de seguridade; 
I o plano HACCP' é um documento extenso e- não é implementado na prática; 
I as operações de alimentos não estão ainda prontas para o- HACCP. Um projeto 

ruim ou uma operaçao alimentar mal gerenciada pode resultar em muitos Pontos 
Críticos de Controle. 

Entretanto, Notemians & Jouve (1995); Notermans, et al. (1995); Notermans & Mead 
(1996); Bryan (1996); Vose (1998); van Schothrst (1997); Mayes (1998), Orriss & Whitehead 
(2000) salientam que a principal desvantagem do- HACCP é a ausência da natureza 
quantitativa na análise dos pontos críticos de controle. Estes autores recomendam a 
implementação do HACCP com a utilização de avaliação de riscos, como medida de criar 
critérios mensuráveis para auxiliar as tomadas de decisão. 

Embora o sistema HACCP seja, muitas vezes, justificado por ser capaz de reduzir ou 
minimizar perigos em um setor de sistema de produção de alimentos, a identificação de 
pontos críticos de controle ea definição dos limites críticos sozinhos são insuficientes 

(HATHAWAY, 1995). _

' 

Sperber (2001) salienta que, apesar de a maioria' dos planos de HACCP mostrar os. 
mesmos PCCs, pode ocorrer que, na sua- empresa, talvez um deles. não apresente tantos. 
problemas. Assim, há a necessidade de se ponderar os PCCs para que decisões sejam 
tomadas com mais confiança.
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A importância de se incluir métodos quantitativos no sistema HACCP não se limita a 
quantificar os riscos, e sim, tomar o sistema mais eficiente, com decisões mais consistentes 
(ORRISS & WHITEHEAD, 2000). 

A análise de risco, em base qualitativa ou quantitativa, é um ponto importante nos 
sistemas de controle de alimentos, para melhorar a segurança alimentar. Aplicações 
sistemáticas de metodologias de 'análise de risco são requeridas para estabelecer padrões e 
diretrizes, para fazer uma avaliação global de riscos e beneficios de programas de higiene, 
para alocar inspeções e monitorar recursos proporcionalmente ao seu potencial de garantir 
a segurança. alimentar (LAVE, 1987; DENNER, 1992; VAN DER HEIDEN & STERN-, 1992; 
HATHAWAY, 1993a,b apud HATHAWAY, 1995, p. 270). 

Em particular, os modelos preditivos podem orientar- na determinação de 
microrganismos em função das características dos alimentos (BAlRD°-PARKER, 1985 apud 
MAYES, 1998). 

McKone (1996) enfatiza que o principal objetivo da análise de risco não é eliminar 
totalmente o risco, mas sim quantificar e. balancear osriscos com os custos de sua redução, 
relacionados com os níveis aceitáveis e inaceitáveis. 

De fato, um dos objetivos da condução da análise de risco fonnal é promover um 
fundamento para ações imediatas baseadas em infomwações disponíveis, identificando, 

simultaneamente, quais áreas merecem maior atenção (ICMSF, 1998). 
Em adição, Notermans, et al. (1995) acrescentam que, uma vez- de posse de dados 

estimados sobre os níveis de microrganismos presentes, caracterizando risco aceitável ou 
não, pode-se determinar a modificação, ou nâo, do processo. f * 

Como visto, em relação à seguridade dos alimentos, tanto o HACCP' quanto a 
Análise de Risco apresentam diferentes níveis de apropriações. O presente trabalho se 
propõe a complementação do HACCP com a Análise de Risco, para que se maximize as 
qualidades de ambos. A Análise de Risco é descrita com detalhes no próximo capitulo. 

2.6 Resumo do capítulo 

O HACCP surgiu da exigência da NASA em produzir alimentos inócuos para seus 
primeiros vôos tripulados. Seu embasamento teórico partiu do- FMEA, ferramenta utilizada 
para localizar modos de falha em determinado processamento. 

Sua primeira aplicação em indústrias de alimentos ocorreu em 1972. Entretanto, foi 
efetivado apenas como recomendação pela ICMSF em 1988, e o desenvolvimento de todos 
os seus princípios ocorreu em 1991.
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A aplicação em indústrias de alimentos ainda não está totalmente difundida tendo em 
vista a sua extensão e dificuldade de aplicação. Além disso, muitos autores salientam que o 
sistema HACCP apresenta somente um caráter qualitativo, que dificulta as tomadas de 
decisões.

_ 

O próximo capítulo descreverá a Análise de Risco, uma metodologia quantitativa, 
também muito recomendada para a segurança alimentar.

Í»



QE 
Análise de Riscos 

3.1 Introdução 

A palavra “Riscos” deriva do italiano antigo resicare, que significa "ousar“'. Neste 
sentido, risco é uma opção e não um destino. Correr riscos faz parte da história antiga e sua 
origem no sistema de numeração indo-arábico alcançou o Ocidente há cerca de setecentos 
a oitocentos anos (BERNSTEIN, 1997). ' 

Segundo Molak (1997), as aplicações de riscos são muito antigas e, provavelmente, 
surgiram ao redor de 3200 a.C. no vale dos rios Tigre-Eufrates, quando um grupo chamado 
Asipu serviu como consultor para traduzir os sinais dos deuses para pessoas .que 

trabalhavam com riscos, incertezas ou dificuldades de decisões. 
Uma importante linha que originou a modema Análise de Riscos quantitativa pode 

ser direcionada às primeiras idéias religiosas referentes às probabilidades de vida pós- 
morte. lsto dificilmente seria uma surpresa, considerando-se a importância e a seriedade 
dos riscos envolvidos (pelo menos, para os verdadeiros crentes). A partir de Phaedo de 
Platão, no século 4 a.C., numerosas obras foram escritas discutindo os riscos das almas 
após vida, baseados na conduta que os seres tiveram no mundo (COVELLO & 
MUMPOWER, 1985). 

Uma das mais sofisticadas análises sobre to tema foi realizada por Arnobius, o Velho, 
que viveu no século 4 depois de Cristo, no norte da África. Pode-se considerar Amobius a 
maior figura da igreja pagã que esteve competindo, ao mesmo tempo, com a inexperiente 
igreja cristã. Membros da igreja de Arnobius, que mantiveram um templo completo para 
Vênus com sacrifícios de virgens e templos de prostituição, levaram uma vida decadente em
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comparação a das pessoas ligadas ao cristianismo austero. Amobius zombou dos cristãos 
no que diz respeito ao tipo de vida que levavam, por abnegarem a sua própria 

personalidade; mas, depois de uma visão reveladora, renunciou às suas crenças e tentou se 
converter ao cristianismo. O bispo da igreja católica suspeitou dos motivos de Amobius e da 
sinceridade da sua conversão, recusando a ele o rito do batismo. Em uma tentativa de 
demonstrar a autenticidade da sua conversão, Amobius escreveu uma monografia intitulada 
“Contra os pagãos”. Neste trabalho, Arnobius propôs vários argumentos pró Cristianismo, 
um dos quais é particularmente relevante para a história da Análise de Riscos probabilística. 
Depois de discutir os riscos e incertezas associados às decisões que afetam um espírito, 
Amobius sugeriu uma matriz 2 x 2. Desta forma, ele expôs duas altemativas: “aceita o 
Cristianismo” ou “permanece como um pagão”. Ele também discutiu duas possibilidades: 
“Deus existe” e “Deus não existe”. E chegou à seguinte conclusão: se Deus não existe, não 
há diferença entre as duas altemativas. Entretanto, se Deus existe, ser um Cristão é muito 
melhor à alma do que ser um pagão. 

De acordo com Grier apud Covello & Mumpower (1985), o argumento de Arnobius 
marca a primeira aparição registrada do “principio de dominância”, uma heuristica útil para 
tomar decisõessob condições de riscos e incerteza. Blaise Pascal introduziu a teoria da 
probabilidade em 1657 e uma de suas primeiras aplicações foi estender a matriz de 
Amobius. Dada a distribuição de probabilidade para a existência de Deus, Pascal concluiu 
que o valor esperado de ser cristão era maior do que o valor esperado de ser ateu. 

Em 1692, John Arbuthnot argumentou que a probabilidade de causas potencialmente 
diferentes de um evento podia ser calculada. Um ano depois, Edmond Halley propôs tabelas 
de expectativa de vida. Em 1728, Hutchinson examinou a troca entre probabilidade e 
utilidade de situações de escolha sob incerteza. Pierre Simon de LaPlace desenvolveu, em 
1972, um protótipo da modema análise de riscos quantitativa com o cálculo de probabilidade 
de morte por varíola com e sem vacinação (MOLAK, 1997; COVELLO & MUMPOWER, 
1985). 

Com a ascensão do capitalismo, do uso de dinheiro e das taxas de lucro ocorreu um 
aumento do uso dos métodos matemáticos com probabilidades. O que se usava apenas 
para estimar tempo de vida, passou a ser empregado de forma mais ampla, como 
ferramenta financeira e controle de perigo nas mais diversas áreas, tais como: doenças 
naturais, doenças epidêmicas, poluição, construção e código de fogo, acidentes em 
transporte, injúrias ocupacionais, contaminação de alimentos e adulteração, entre outras. 

Covello & Mumpower (1985) enfatizam a necessidade de se estudar e aprimorar a 
análise e o gerenciamento de riscos nos tempos atuais e argumentam sobre as mudanças 
entre o passado e o presente. Pode-se citar: ` 

I mudança da natureza de riscos;
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I aumento da média de expectativa de vida; 
I surgimento em novos riscos; 
I aumento da habilidade de cientistas em identificar e medir riscos; 
I aumento do número de cientistas, e análises cujo trabalhos são focados na 

saúde, segurança e riscos ambientais; 
= aumento do número de análises de riscos quantitativas fomais, que são 

produzidas e utilizadas; 
I aumento do papel de govemantes federais em avaliar e medir riscos; 
! aumento da participação de grupos de interesses sociais em gerenciamento de 

riscos; 

I aumento de interesse público, conceitos e demandas de proteção. 

Nas últimas duas décadas, a palavra “riscos” vem sendo amplamente utilizada na 
literatura com objetivos distintos, tais como: risco de negócios, social, econômico, 
segurança, investimentos, limitar, politico, etc. (KAPLAN & GARRICK, 1981). Em indústrias 
alimentícias, a sua aplicação está voltada para a questão da segurança alimentar, estando 
intimamente ligada ao termo perigo. 

O objetivo da segurança alimentar, segundo van Schothorst (1998), é proporcionar 
uma concentração de agentes patogênicos nos alimentos que seja aceitável para o 
consumidor. Santos-Reyes & Beard (2002) acrescentam que a segurança não é um fator 
isolado, mas o grau de segurança de uma organização depende do resultado das atividades 
interrelacionadas de pessoas, projeto da organização, gerenciamento, processo. 
Resumidamente, van Schothorst (1998) define segurança alimentar como o risco aceitável 
dos perigos para os consumidores. 

Riscos, conforme a WHO (1999a), é a função de probabilidade de um efeito adverso 
e a magnitude do efeitonconseqüente de um perigo no alimento. Um exemplo de riscos pode 
ser a probabilidade do consumidor ser afetado por microrganismo patogênico que 
sobreviveu à pasteurização (KELLY, 1997). 

Um perigo é qualquer fator que pode estar presente no produto e tem a possibilidade 
de produzir danos ao consumidor por meio de uma lesão ou enfermidade, podendo ser 
classificado como físico, químico e microbiológico (MORTIMORE & WALLACE, 1996). 

Notermans, Mead & Jouve (1996) definem perigo da seguinte forma: um possivel 
efeito adverso na saúde humana quando se consume um produto alimentar particular. 

Lovell (1993), dentro do contexto de toxicologia, define perigo como a circunstância 
em que um incidente particular pode levar a um dano, considerando-se o dano a morte, a 
injúria ou a perda para um indivíduo ou sociedade.

_
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A definição da FAO/\NHO (1995) apud Notermans, Mead & Jouve (1996) é mais 
complexa: um agente biológico, químico ou físico ou propriedades de alimentos que podem 
ter um efeito adverso na saúde humana.

A 

Mortimore & Wallace (1996) *caracterizam as categorias de perigos como: 
I perigos biológicos: podem ser classificados em perigos macrobiológicos e 

microbiológicos. Os macrobiológicos (insetos, baratas), apesar do' seu efeito 
desagradável e das conseqüências danosas, apresentam menor' importância 
que os microbiológicos. Os microrganismos patogênicos são 'os causadores de 
toxinfecções alimentares, podendo ser classificados em bactérias, vírus, mofos e 
protozoários. À parte, pode-se acrescentar as micotoxinas, metabolitos 
secundários de certos fungos que apresentam efeitos carcinogênicos a longo 
prazo, ou efeitos tóxicos agudos a curto prazo. 

I perigos guímicos: a contaminação química dos alimentos pode ocorrer' em 
qualquer momento de sua fabricação, desde a produção' de matérias-primas até 
o produto final. Os efeitos destes contaminantes podem aparecer a longo prazo 
(crônicos), como os produtos químicos carcinogênicos ou cumulativos (por 
exemplo, mercúrio), ou a curto prazo (agudos), como os produzidos por alimentos 
alérgicos. De modo geral, os perigos químicos mais comuns são produtos de 
limpeza, pesticidas, alérgicos, metais tóxicos, nitratos, nitritos e nitrosaminas, 
bifenóís policlorados, resíduos veterinários, aditivos químicos. 

I perigos físicos: semelhantes às categorias anteriores, os perigos fisicos podem 
ser introduzidos nos alimentos em qualquer «fase de sua produção. Como 
exemplos de perigos físicos, cita-se os vidros, metais, pedras, madeiras, 
plásticos. Seul efeito na saúde humana depende do dano causado por sua 
ingestão. 

Nos últimos tempos, os perigos' químicos despertaram maior atenção dos 
consumidores pelos seus efeitos, ainda não totalmente conhecidos e por, habitualmente, 
acarretarem conseqüências a longo prazo. Entretanto, os perigos biológicos apresentam 
potencial máximo de riscos a curto prazo, devido à sua capacidade de sobreviver e 
multiplicar-se em alimentos e de provocar enfermidades imediatas ao homem. 

Segundo a WHO (1999b), dos 1500 milhões de episódios de diarréia que ocorrem 
anualmente, resultando em 3 milhões de mortes em crianças abaixo de cinco anos 
(principalmente, em países em desenvolvimento), estima-se que 70% seja causado por 
contaminantes biológicos em alimentos. Doenças parasitárias de origem alimentar são um 
grande problema de saúde pública.
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Os estudos sobre incidência de resíduos de pesticidas e antibióticos nos alimentos e 
os seus possíveis efeitos tóxicos sobre o homem provocaram um grande interesse no 
combate a este tipo de agente. Além disso, micotoxinas e outras toxinas naturais são hoje 
conhecidas por causar problemas crônicos de saúde. 

A falha na estocagem, no manuseio ou no processamento de alimentos provoca 
inserção de contaminantes que podem provocar danos à saúde do consumidor. Saber como 
controlar, e até mesmo evitar, é uma das obrigações das empresas, dos órgãos de saúde e 
do govemo. Portanto, este capítulo fará menção aos riscos em atividades industriais, às 
etapas constituintes da análise de riscos e às ferramentas que dão suporte técnico para a 
sua aplicação. A 

3.2 Análise de Riscos Moderna 

Segundo Lammerding (1997), Hathaway (1997), FAO (1997) e Mayes (1998), define- 
se a Análise de Riscos como um processo divididoem três etapas, conforme ilustrado na 
figura 5.
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Figura 5: Representação da Análise de Riscos 
Fonte: Griffith, Worsfold & Mitchell (1998).
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O desenvolvimento da Análise de Riscos nos Estados Unidos e em outros países 

industrialmente desenvolvidos iniciou-se por dois motivos principais (MOLAK, 1997): 
(1 ) pelo desenvolvimento de plantas de energia nuclear, civil e aviação e interesse 

acerca de seu perigo (este problema conduziu ao desenvolvimento da análise de 
riscos probabilística clássica); 

(2) pelo estabelecimento da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos 
(U. S. Environmental Protection Agency- EPA), da Administração da Segurança 

O 

Ocupacional e da Saúde (Occupational Safety and Health Administration - 
OSHA), do Instituto Nacional de Segurança Ocupacional e da Saúde (National 
Institute for Occupational Safety and Health - NIOSH) _ e de agências 
equivalentes govemamentais em países desenvolvidos. Estas organizações se 
desenvolveram em resposta a uma rápida degradação ambiental causada pelo 
uso indiscriminado de pesticidas e da poluição industrial. 

Na área- de alimentos, a importância de se estudar os riscos iniciou-se com o 
surgimento de alguns eventos que ocorreram no cenário lntemacional, destacando a 
importância da segurança alimentar na saúde e desenvolvimento (\NHO,1999_b). As 
doenças de origem alimentar, segundo Nortemans & Borgdorff (1997), são um dos grandes 
problemas no mundo contemporâneo, não somente pela sua ocorrência, mas principalmente 
pela freqüência com que têm acontecido, o que acarreta um grande impacto sócio- 

econômico. Os autores afirmam que, apesar de a maioria dos países possuir sistemas de 
relatório de doenças notificadas, poucos têm supervisão dos programas de controle de 
doenças. Portanto, há um desconhecimento generalizado sobre o que acontece em outras 
regiões. 

Somente em 1992, a Conferência lntemacional em Nutrição (lntematíonal 
Conference on Nutrition - /CN), promovida pela Organização de Alimentos e Agricultura 
(Food and Agriculture Organization of the United Nation - FAO) e pela Organização Mundial 
de Saúde (Wor1d Health Organization - WHO), reconheceu a necessidade do controle de 
segurança alimentar e de uma dieta nutricionalmente adequada como um direito de cada 
indivíduo e destacou que 100 milhões de pessoas padecem de doenças transmissíveis e 
não transmissíveis, causadas por alimentos ou por água contaminada. Subseqüentemente, 
no Plano de Ação para Nutrição, tal Conferência identificou como principais estratégias para 
superar a má nutrição, a proteção dos consumidores e a prevenção de doenças (WHO, 
1999b). 

A WHO, em sociedade com a FAO, definiu para o secretariado da Comissão do 
Codex Alimentarius (CAC) os padrões, as diretrizes e as recomendações sobre a aplicação
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de medidas de sanidade e de fitossanidade no benchmarks intemacionai para a 
necessidade nacional e a harmonização intemacionai (WHO, 1999b).

9 

No período de 27 a 31 de janeiro de 1997, a FAO e a WHO realizaram uma 
Conferência com especialistas sobre a Aplicação de Gerenciamento de Riscos para a 
Segurança Alimentar, tendo como foco principal a ação na segurança de alimentos. 

Na segurança alimentar, o Gerenciamento de Riscos ê um estudo emergente e a sua 
base metodológica serve para avaliar e gerenciar riscos associados aos perigos oriundos' 
dos alimentos. Várias áreas da ciência têm contribuído para a avaliação da estrutura do 
modo de pensar e dos métodos sistemáticos de análise de riscos. O modelo básico de 
análise de perigo deve contar com os princípios e os procedimentos de diagnóstico e de 
controle de sistemas, desenvolvidos no sistema geral teórico. 1 

As teorias de acidentes e modelos auxiliam a detectar fatores que afetam a 
ocorrência de acidentes, além de contribuir nas investigações e coleções de dados sobre os 
pontos considerados relevantes (SUOKAS, 1998). Buchanan & Whiting» (1996). relatam que 
modelos preditivos de microrganismos em alimentos são efetivos porque conseguem 
estimar o impacto do crescimento, inativação e sobrevivência dos patógenos-. 

Devido à importância e particularidades de cada etapa da Análise de Riscos, estas 
serão discutidas individualmente nos itens a seguir. 

3.2.1 Avaliação de Riscos 

A Avaliação de Riscos é a análise científica dos fatos ou potencial dos efeitos 
adversos para a saúde, dependendo do grau de exposição de perigos. Inclui expressões 
quantitativas e/ou qualitativas de riscos. As avaliações quantitativas usam parâmetros 
numéricos de medida e resultam em uma expressão numérica de riscos; enquanto as 
qualitativas usam categorias/representações descritivas de probabilidades e riscos. Em 
ambos os casos, a ênfase ê colocada na descrição da incerteza' e variabilidade na 
informação usada para derivar a estimativa de riscos (LAMMERDING, 1997). 

Apesar de o processo de Avaliação de Riscos compreender quatro etapas, alguns 
autores, Notemians & Jouve (1995); Notermans, et al. (1995); Notermans & Teunis (1996); 
Notermans, et al. (1998); Vose (1998), utilizam como modo de garantir a confiabilidade nos 
resultados somente a etapa da Avaliação de Riscos, através do emprego do modelo QRA - 
Quantitative Risk Analysis (Análise Quantitativa de Riscos). A Avaliação de Riscos, segundo 
Hoornstra, et al. (2001), somente possibilita obter informações dos perigos relacionados aos 
fatores intrínsecos do próprio alimento e do processo. ' 

A identificação de perigos no meio da segurança alimentar intemacionai e nacional 
representa o reconhecimento de agentes fisicos, químicos e microbiológicos patogênicos



Capítulo 3: Análise de Riscos 30 

capazes de causar efeitos adversos à saúde.. Esta etapa focaliza o agente e as 
conseqüências da sua presença nos alimentos. Assim, restrições na aquisição de dados ou 
indisponibilidade são fatores que impedem o aprimoramento de uma avaliação 
compreensiva e eficaz. Hoomstra, et. al. (2001) chamam a atenção para que os esforços se 
concentrem na identificação dos perigos significantes que permanecem no produto final. 

A caracterização de perigo é a avaliação quantitativa e/ou qualitativa da natureza dos 
efeitos* adversos associados com os agentes físicos, químicos e microbiológicos. A 
avaliação de dose-respostas pode ser realizada a partir de dados obtidos 
experimentalmente. A avaliação da dose-resposta refere-se especificamente à determinação 
da relação entre o número de microrganismos ingeridos (ou concentração de toxina 

microbiana) e a freqüência' e as severidade dos efeitos adversos à saúde definidos, 

resultantes da ingestão (MAYÉS, 1998; LAMMERDING, 1997). 
A avaliação de exposição, segundo Mayes (1998) e Lammerding (1997), consiste na 

avaliação quantitativa e/ou qualitativa das vias comuns de entradas dos agentes 
patogênicos nos alimentos. ~ 

A caracterização de riscos, conforme Mayes (1998), é a-integração das etapas 
anteriores, estimando os efeitosadversos comuns que podem ocorrer numa população, 
incluindo incertezas contínuas. 

3.2.2' Gerenciamento de Riscos 

De acordo com Notermans & Teunis (1996), Gerenciamento de Riscos é uma análise 
complexa e julgamentos que auxiliam a reduzir a probabilidade de ocorrência de riscos 
inaceitáveis. 

Esta definição é complementada por McKone (1996), ao afirmar queo objetivo do 
processo de Gerenciamento de Riscos ê estabelecer a' significância do risco estimado, 
comparar o custo da redução deste risco com o benefício a ser atingido, comparar o risco 
estimado com o benefício social próprio da redução e levar a efeito processos políticos e 
institucionais para redução dos riscos. Assim, é feita uma análise de custo e efetividade para 
comparar a redução de risco com custo por unidade entre várias opções para tratar, de 
diferentes formas, o mesmo risco. 

Segundo a FAO (1997), os princípios. gerais de Gerenciamento de Riscos para a 
segurança alimentar são: V
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princípio 1 - deve-se seguir um modelo estruturado: os elementos de um modelo 
estruturado para o Gerenciamento de Riscos são Avaliação de Riscos, Avaliação das 
Opções de Gerenciamento de Riscos, Implementação de Tomada de Decisão e, 

Monitoramento e Revisão. Em certas circunstâncias, nem todos os elementos deverão 
ser incluídos nas atividades de Gerenciamento de Riscos, como por exemplo, normas 
Codex, com implementação de medidas de controle pelos govemantes nacionais. 
principio 2 - a proteção da saúde humana deve ser consideração primária: decisões em 
níveis aceitáveis de riscos devem ser determinadas por considerações de saúde 
humana e diferenças- arbitrárías ou diferenças injustiçadas nos níveis de riscos devem 
ser evitadas. considerações de outros zfatores, por exemplo, custo, benefício, 

confiabilidade técnica e preferências sociais, podem ser apropriadas em alguns 
contextos de gerenciamento de riscos, principalmente na determinação de medidas a 
serem alcançadas. estas considerações não devem ser arbitrárías, e sim formuladas de 
maneira explícita. 
princípio 3 - as decisões e as práticas devem ser transparentes: o gerenciamento de 
Riscos inclui a identificação e documentação sistemática de todos os elementos do 
processo, incluindo-se a tomada de decisões, de forma que o racional seja transparente 
a todas as partes interessadas. 
princípio 4 - a determinação da politica de Avaliação de Riscos deve ser incluída como 
um componente específico: a política de Gerenciamento de Riscos estabelece diretrizes 
para julgar valores e escolher políticas que podem precisar ser aplicadas em decisões 
especificas no processo de Avaliação de Riscos e devem ser determinadas antes da 
Avaliação, em colaboração com os assessores de riscos. 
princípio 5 - deve-se assegurar a integridade científica do processo de Avaliação de 
Riscos pela manutenção da separação funcional de Gerenciamento de Riscos e 
Avaliação de Riscos: a separação funcional destas etapas serve para- inserir a 
integridade cientifica do processo de Avaliação de Riscos e reduzir qualquer conflito de 
interesse entre Avaliação de Riscos e Gerenciamento de Riscos. Entretanto, é 
reconhecido que a Análise de Riscos é um processo interativo, e as interações entre 
gerenciadores de riscos e assessores de riscos são essenciais para a aplicação prática. 
princípio 6 - as decisões de Gerenciamento de Riscos devem levar em conta a incerteza 
na produção de Avaliação de Riscos: a estimativa de risco deve, sempre que possível, 
incluir expressões numéricas de incertezas e isto precisa ser conduzido para gerentes 
de riscos de forma compreensível, a fim de que todas as conseqüências do alcance da 
incerteza sejam incluídas na tomada de decisão. Por exemplo, se a estimativa de risco é 
altamente incerta, a decisão de gerenciamento de riscos deve ser conservadora.

31



Capítulo 3: Análise de Riscos 3_2_ 

I principio 7 - deve-se incluir clareza, comunicação interativa com consumidores e outras 
partes interessadas em amplos aspectos do processo: a comunicação recíproca 

permanente entre todas as partes interessadas é uma parte integral do processo de 
Gerenciamento de Riscos. A sua função principal de Comunicação de Riscos é 
disseminar e processar informações e opiniões essenciais que sejam efetivas para o 
Gerenciamento de Riscos, incorporando-as na decisão. 

- princípio 8 - deve ser um processo contínuo que leva em consideração todos os dados 
gerados recentemente na avaliação- e revisão de decisões de Gerenciamento de Riscos: 
subsequentes à aplicação das decisões, as avaliações periódicas devem ser feitas para 
determinar sua efetividade, conhecendo os objetivos da segurança alimentar. O 
monitoramento e outras atividades serão necessários para levar a cabo a revisão. 

3.2.3 Comunicação de Riscos 

A Comunicação de Riscos é um processo interativo de trocas de informações e 
opiniões sobre riscos entre assessores, gerentes e partes interessadas (MAYES, 1998; 

HATHAWAY, 1997). Segundo Griffith, Worsfold & Mitchell (1998), o processo de 
Comunicação de Riscos ê muito mais complexo, devendo envolver dimensões físicas, 
psicológicas, sociais e políticas, além de cientistas comportamentais. Os autores enfatizam 
que os comunicadores devem ser pessoas preparadas para discutir' a mensagem de risco, 
incluindo a não obtenção do risco zero. Estes profissionais precisam estar preparados para 
dialogar com o público, alertando para a necessidade de boas práticas de manuseio dos 
alimentos e de controle higiênico pessoal, com vistas a evitar as conseqüências dos perigos 
na preparação e conservação dos alimentos em casa. 

Esta comunicação deve ser preventiva e realizada por personalidades dos meios de 
comunicação de massa para manter a imagem das empresas e atingir o maior número 
possível de pessoas. A segurança alimentar ê responsabilidade de todos na cadeia 
alimentar, incluindo os próprios consumidores, que devem ser educados sobre o risco e a 
severidade de envenenamento por alimentos. 

Atualmente, algumas decisões vêem o Gerenciamento de Riscos como um processo 
complexo, envolvendo não somente a avaliação científica de riscos, mas também 
considerações sociais, culturais e/ou econômicas (LAMMERDING, 1997). Segundo o autor, 
as etapas de Análise de Riscos não ocorrem de maneira isolada, com aplicações 
seqüenciais, mas sim, se inter-relacionando. Assim, o modelo de Análise de Riscos deve ser 
descrito como interativo porque requer a comunicação entre os assessores, gerentes e 
outros individuos envolvidos na situação. A palavra interativo, neste caso, representa o
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envolvimento de decisões científicas, regulatórias e legais. A figura 6 representa 
esquematicamente estas ligações. 

._ GERENCÍÀMENTO AVÀLÍAÇÀO DE RÍSCOS DE R|sCOS- 
' C¡e"ÍÍfiC0 A - Medidas de alternativas 
- ldentificação de perigo O políticas 
- Caracterização de - Seleção & Implementação 
Rigggs de opções de controle ÀY 

COMUNICAÇÃO DE RISCOS
< 

- Troca interativa de 
informações e opiniões de 
interesse de Riscos 

Figura 6: Diagrama esquemático das ligações entre as etapas de Análise de Riscos 
Fonte: Lammerding (1997). 

Através das explanações anteriores, verifica-se que a Análise de Riscos é uma 
metodologia técnico-científica que pode ser utilizada para quantificar o perigo existente no 
alimento. Entretanto, a eficiência do resultado no âmbito gerencial dependerá da correta 
detecção dos perigos. 

Nesse sentido, o conhecimento e a utilização de ferramentas gerenciais para a 
detecção de perigos faz-se de fundamental importância para amenizar os riscos. O item a 
seguir apresentará algumas das ferramentas mais conhecidas e utilizadas. 

3.3 Processos de Avaliação de Perigo 

A Comissão Intemacional para Especificação Microbiológica dos Alimentos (ICMSF, 
1998) relata que técnicas quantitativas de Avaliação de Riscos têm sido usadas e indicadas 
extensivamente, principalmente no que se refere aos perigos químicos em alimentos. 
Entretanto, a transferência direta destas técnicas para os perigos biológicos não é possível 
por causa de princípios básicos, como por exemplo, o de que os aspectos químicos diferem 
grandemente dos biológicos, refletindo atributos particulares. Dentre estes princípios, pode- 
se citar:
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I riscos microbianos são principalmente o resultado de exposições simples. Cada 
exposição de patógenos ou toxinas representa eventos independentes, e não 
cumulativos; 

- a resposta para uma infecção patogênica é muito mais variável e complexa do 
que os efeitos tóxicos de substâncias químicas. A variabilidade de resposta 
deriva de pré-condições genéticas, idade, estado psicológico, variedade 
biológica, e fatores socio-econômicos; 

I os niveis de muitos componentes tóxicos em alimentos são relativamente 
estáveis ou declinam com o tempo, resultado de degradação e diluição; 

I os microrganismos são dinâmicos e adaptáveis. 

Estes princípios determinam alta periculosidade dos microrganismos à saúde 
humana e, em função disso, a segurança alimentar tem concentrado atenção neles. 

Tradicionalmente, a segurança alimentar microbiológica é avaliada através de testes 
laboratoriais destrutivos, onde são coletadas amostras aleatórias de alimentos, cuja 
finalidade é verificar a presença do microrganismo no alimento. Entretanto, esse processo é 
falho por duas razões principais: a primeira refere-se ao desenvolvimento de 
microrganismos patogênicos mesmo após a realização dos testes e durante a estocagem; a 
segunda diz respeito à distribuição não uniforme dos microrganismos nos lotes. 

Os microrganismos, em condições favoráveis, podem se desenvolver após o produto 
pronto, independentemente dos resultados dasanálises. Dessa maneira, os ensaios podem 
não oferecer informações reais da segurança do alimento, no que se refere' ao tempo de 
consumo ou à efetividade dos critérios de controle na proteção dos consumidores. 

As análises tradicionais exigem que os lotes sejam homogêneos, e, nessa condição, 
pequenas quantidades de microrganismos podem ser detectados. Entretanto, na prática, 
essa condição não é observada e, dependendo do tipo de microrganismo, pequenas 
quantidades são suficientes para desencadear um processo de toxinfecção. 

Segundo a ICMSF (1998), os julgamentos microbiológicos para a segurança em 
alimentos são tipicamente subjetivos; assim, raramente é possivel estimar os efeitos 

microbiológicos dos alimentos e os prováveis danos à saúde pública. Dessa forma, 
profissionais de segurança alimentar estão sendo requisitados a encontrar caminhos para as 
tomadas de decisões baseadas em considerações mais objetivas. ”' 

Há vários tipos de análise de perigo diferenciados por níveis de complexidade. 
Gressel & Gideon (1991) relatam as que consideram como as principais. Segundo os 
autores, avaliação de perigos significa o emprego de métodos sistemáticos de avaliação de 
processos para inserir operações e evitar falhas. Consideram também que esta etapa é
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extremamente útil para a produção de alimentos seguros. Entre as principais técnicas, os 
autores destacam: 

o lista de riscos (checklist) 
A técnica de checklist é, entre todas, a forma mais simples para avaliar os perigos. O 

check/ist pode identificar e reconhecer perigos e proteger da submissão em relação aos 
padrões aceitos no projeto. A técnica pode ser aplicada para equipamentos, procedimentos 
ou materiais, e consiste de uma série de questões, específicas para cada tipo de processo, 
aplicadas para uma situação de interesse. Um checklist também pode ser usado se o 
projeto proposto tem uma história operacional substancial, de maneira que as áreas de 
problema potencial sejam relativamente conhecidas. O desenvolvimento do checklist 

necessita de uma pessoa que conheça o processo, a sua história e seus perigos, ainda que, 
para a aplicação, não se exija pessoal qualificado. 

Os check/ist são adaptados para casos em que a maioria dos perigos dos processos 
foram identificados, eliminados ou reduzidos,- baseados na experiência operacional. Se a 
tecnologia é desenvolvida ou parcialmente testada, sugere-se o emprego de outra técnica 
de avaliação de perigos. 

Acrescente-se que Ababouch (2000) utiliza esta técnica para auxiliar a aplicação de 
Avaliação de Riscos em indústrias alimentícias. 

~ análise preliminar de perigo (Prelíminary Hazard Analysis - PHA) 
PHA é uma técnica de avaliação de perigo satisfatória que pode ser realizada por um 

ou dois indivíduos com experiência em perigos. Indica-se o método para casos em que a 
experiência é insuficiente para conhecer a identificação dos maiores perigos, sendo que, 
geralmente, a técnica é efetuada nas etapas preliminares do projeto. 

A PHA lista os materiais perigosos, componentes de equipamentos e condições de 
operações de processo. Para cada perigo, identifica-se a causa possível, as conseqüências 
e as medidas corretivas, sendo os dados obtidos listados em uma tabela. A análise desta 
tabela apresenta os resultados na forma de uma lista de recomendações para redução ou 
eliminação dos perigos, porém a lista dos processos requer uma análise mais completa. Em 
relação às indústrias alimentícias, não se tem relato da aplicação desta técnica. 

0 análise 'i/vhatif” 

“What if” pode identificar os perigos e suas conseqüências e ajudar a desenvolver 
altemativas paraa redução do potencial de perigo. Uma análise 'what if” usualmente 
começa pelo início do processo e levanta uma série de questões relativas aos processos 
descontrolados ou em funcionamento inadequado. Dois exemplos de questionamento são: o
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que aconteceria se o operador falhasse em iniciar o sistema de ventilação? O que 
aconteceria se o compressor de ar falhasse? 

Geralmente, as questões iniciais são desenvolvidas como resultado de uma análise 
prévia do PHA. Questões adicionais baseadas nos resultados da análise inicial “what if' 

podem ser adicionadas. A estrutura da análise “what if” é livre, permitindo a sua adaptação 
para cada área de interesse. Cabe acrescentar que a avaliação pode ser aplicada não 
somente para processos de equipamentos, mas também para procedimentos e interações 
de trabalhadores. Muitas vezes, as conseqüências de uma resposta para uma questão 
particular são determinantes, e discussões sobre o perigo podem sugerir modificações de 
processos para reduzir ou eliminar os perigos potenciais. A efetividade deste tipo de análise 
depende apenas das respostas às questões, sendo influenciadas pela experiência de quem 
responde. 

A etapa 5 do Sistema HACCP é executada da mesma forma e, por isso, depende da 
experiência do profissional que responde. 

o revisão de segurança 
As revisões de segurança são formalizadas em investigações locais que, 

tipicamente, são conduzidas na planta durante as operações de produção. Elas podem 
completar outras técnicas de avaliações de perigo, efetuadas fora do local da planta ou 
antes da planta ser operacional. As pesquisas de perigo são conduzidas para identificar as 
condições da planta e os procedimentos, que podem ter desviado dos padrões do projeto. 

O comitê de pesquisa de perigo inclui operadores, gerentes, pessoal de manutenção, 
higienistas industriais e pessoal de segurança, que vivenciam a situação diária da fábrica. A 
pesquisa gera recomendações para o melhoramento do processo de segurança na forma de 
relatório escrito, também útil em avaliações subseqüentes para documentar as mudanças 
nas condições de operação. 

Uma pesquisa tipica de segurança geralmente é conduzida por dois a cinco 
profissionais durante uma semana. A pesquisa pode incluir checklist ou análise simplificada 
de “what if' para cada operação particular, como parte de uma pesquisa global, e pode se 
concentrar na adequação de procedimentos e na introdução de alguns equipamentos novos 
ou de substâncias que representem perigo potencial. Embora a manutenção preventiva de 
equipamentos, muitas vezes, identifique facilmente os problemas, a pesquisa de perigo 
possibilita tomar mais detalhada a visão para a identificação de áreas básicas problemas. 

o modo de falha e análise de efeito (Failure Modes and Efi'ectAnaIysís- FIVIEA) 
O FMEA, método de análise de perigo relativamente rigoroso e direto, conhecido 

também como de falha, de efeito e de análise crítica, considera integralmente cada
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componente do processo individualmente e descreve as funções de cada componente e 
todos os potenciais de modos de falha. O método determina a causa destas falhas e 
também os efeitos. Falhas que têm efeito significante podem ser identificadas por outras 
análises. 

É possível que as causas das falhas sejam provenientes de inúmeros fatores, 
incluindo falhas de sistemas, falhas humanas ou a combinação de ambas. 

Segundo Palady (1997) e McNataIly, Page & Sunderland (1997), o FMEA é uma 
ferramenta proativa, implicando na eliminação de problemas potenciais antes que eles 
sejam realmente criados em um protótipo, durante o processo ou em campo. Em indústrias 
alimenticias, sua utilização foi aprimorada para o desenvolvimento do Sistema HACCP. 

o análise de árvore de falha (Fault Tree Analysis - FTA) 
A FTA é um método sistemático para determinar e exibir a causa de um grande 

evento indesejável. O método inicia com o “topo” (ou final) do evento e desenvolve uma 
árvore lógica, mostrando as causas de evento através do uso de operadores lógicos “e” e 
“ou”. 

A análise da árvore de falha identifica pequenos grupos de eventos iniciadores, 

resultando no evento principal disposto no topo da árvore. Estes grupos de eventos são 
chamados de "conjuntos de pontos minimos (minimal cut sets)”. Se cada evento, em um 
conjunto de pontos mínimos, ocorre, o topo do evento irá ocorrer. A partir destes conjuntos 
de pontos mínimos, desenvolve-se as recomendações para minimizar a probabilidade do 
evento iniciador, reduzindo a probabilidade de ocorrência do evento principal. 

Uma extensão adicional da FTA é a Avaliação Probabilística de Riscos (PRA). Com 
a árvore de falha totalmente desenvolvida, são atribuídas probabilidades para a ocorrência 
de cada evento nos conjuntos de pontos mínimos para determinar a probabilidade do evento 
topo. Entretanto, a incerteza na PRA leva a uma dificuldade na determinação da 
probabilidade dos eventos. 

A probabilidade resulta dos dados da taxa de falhas dos equipamentos, mas, 
infelizmente, estes dados não são muito confiáveis em alguns casos, e, em outros, 

inexistentes. Se os equipamentos são usados em uma configuração não testada, ou foram 
recentemente desenvolvidos, poucos dados sobre suas falhas podem estar disponíveis. Por 
esta razão, as PRAs são, geralmente, feitas com alto grau de incerteza. Se, entretanto, 
dados confiáveis podem ser obtidos, a PRA pode provar ser um dos mais eficientes 
métodos para a determinação do risco total de uma planta ou processo. A PRA é utilizada 
especialmente para o estabelecimento de prioridades, visando reduzir todas as 
probabilidades de falhas, devido ao fato de um evento de uma série poder ser o mais 
provável e, portanto, ser um ponto lógico para a intervenção imediata.



Capítulo 3: Análise de Riscos 38 

. análise de árvore de evento (Event Tree Analysis - ETA) 
A ETA é similar à FTA em alguns passos. Como na FTA, desenvolve-se um esboço 

da estrutura da análise de eventos com cenários de perigo. Contudo, a FTA apresenta uma 
árvore lógica orientada verticalmente, enquanto que as árvores ETA são construídas 
horizontalmente. A ETA inicia com um evento novo e move-se para a frente, 

preferencialmente, do início para o final do evento. Esse método permite a análise de cada 
etapa através de um cenário cronológico, enquanto considera a resposta do sistema de 
segurança e do pessoal de operação. Com isto, pode-se fazer uma boa antecipação de 
todas as contingências. Se a probabilidade de um evento começar e a resposta do sistema 
for conhecida, é possível calcular a probabilidade da resposta final. Entretanto, a 
probabilidade de resposta do sistema e do evento inicializador são, geralmente, 
desconhecidas. 

Uma árvore de evento completa descreve o processo em vários estados altemativos 
de falhas. Se todas as conseqüências e suas falhas forem discriminadas em um documento, 
para cada conseqüência pode ser dada uma codificação específica, indicando a falha que a 
originou. 

o estudo da operabilidade e perigo (Hazard and Operability Studies - HAZOP) 
O HAZOP é uma avaliação técnica de perigos com vistas a identificar cenários de 

falhas que envolvem múltiplos eventos independentes. Os grupos de individuos-, cada qual 
com qualificações específicas, incluindo operadores, pessoal de manutenção, engenheiros 
de projeto, engenheiros de processo, higienistas industriais, engenheiros desegurança, 
engenheiros químicos, e outros envolvidos com o processo, fazem parte deste método. A 
experiência HAZOP, essencial para o líder, não é tão importante para o restante da equipe. 
A maior desvantagem. do HAZOP refere-se ao periodo consumido e o número de 
participantes, maiores do que nos outros métodos. 

O HAZOP utiliza segmentos ou nodos de pequenas divisões do processo, usando 
desenhos de equipamentos, plantas de fábrica e instrumentos. Desvios de processos das 
operações normais são avaliados pela aplicação de uma série de palavras guias, cujas 
conseqüências são determinadas ao longo da análise com a probabilidade relativa de cada 
ocorrência. O resultado do HAZOP auxilia nas recomendações para melhoramentos ou para 
mais estudos, baseando-se nas probabilidades e conseqüências dos desvios. 

Projetos de equipamentos, manutenção e procedimentos operacionais e sistemas de 
gerenciamento também podem ser avaliados. Deve-se inserir os resultados destas 
avaliações em uma tabela para documentação.
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As investigações HAZOP permitem identificar várias formas de desvios do projeto, 
algumas das quais podem ser julgadas como notáveis e apresentar conseqüências 
potencialmente perigosas. Algumas medidas ausentes podem ser implementadas pelos 
propósitos da planta do projeto e pelas medidas organizacionais para serem incluídas no 
inicio dos procedimentos operacionais padrões (SOP). Atribui-se à existência de 
procedimentos de Boas Práticas de Fabricação, particular importância para a validação do 
processo. (PE`lTAUER, KÃPPELI & VESILIND, 1998). 

A HAZOP apresenta um desempenho de análise técnica de perigo e promove uma 
estrutura e exames detalhados de todas as partes da planta. Em comparação com o modelo 
cheklíst, esta aplicação é mais abrangente, mas também demanda mais tempo. Entretanto, 
adequadamente colocada em prática, oferece um alto potencial para reavaliar pontos fracos 
escondidos. Em adição, a HAZOP traz grandes vantagens de ganhos de experiência de 
perigos relatados. durante o planejamento e operação das plantas já existentes 

(MCNATALLY, PAGE & SUNDERLAND, 1997). . 

Além das principais técnicas utilizadas na análise de perigo citadas por Gressel & 
Gideon (1991), Bryan (1996) destaca a Árvore de Decisão (Decision Tree), enfatizando o 
uso para auxiliar a detectar quais as etapas do processamento de alimento apresentam um 
risco maior de contaminação do alimento. Estas etapas são denominadas pontos críticos de 
controle e sua identificação é importante para gerar medidas preventivas. 

o Árvore de decisão 
É uma ferramenta de grande praticidade de uso e aplicabilidade por pessoas do nível 

operacional, que baseia-se em questionamentos e respostas para cada etapa do processo. 
Entretanto, trata-se de uma ferramenta estática que não permite, por si só, a reavaliação 
dos resultados provenientes das decisões tomadas. Sua aplicação ganhou abrangência 
devido ao seu uso no sistema HACCP, etapa 2, no auxílio de identificação de pontos críticos 
de controle. 

Vários autores, como Bryan (1996), a ICMSF (1997), entre outros, recomendam a 
utilização desta ferramenta juntamente com sistemas de gerenciamento de perigos para a 
indústria de alimentos. Entre os mais recomendados, figuram. o HACCP e a Análise de 
Riscos, já explahados anteriormente. 

O sucesso destas análisesde perigo, segundo Gressel & Gideon (1991), depende 
das seguintes considerações: 

I o primeiro fator é que o avaliador deve ter conhecimento e treinamento 
necessários para a tarefa. A avaliação é usualmente conduzida por uma equipe,
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entretanto, nem todos os membros necessitam de treinamento formal no uso dos 
diferentes métodos. Alguns membros da equipe devem ter especial habilidade 
ou conhecimento de certos itens do processo de operação ou manutenção de 
equipamentos. Os membros da equipe devem incluir tanto pessoas que são 
familiarizadas com todos os aspectos da planta de operação quanto aquelas que 
irão supervisionar; 

I o segundo fator é que a avaliação formal deve iniciar tão breve quanto possível, 
preferencialmente,~na etapa do projeto. Se o perigo potencial for identificado 

cedo, as mudanças para tornar o processo seguro podem ser tomadas mais 
facilmente;

` 

I o terceiro fator refere-se às atualizações de análise, que devem ser feitas 
regulannente. Estas avaliações podem mostrar mudanças de perigo no processo 
e são particulannente importantes quando os processo são modificados. 

3.4 Limitações da Análise de Riscos 

A Análise de Riscos tem demonstrado ser um sistema eficaz para quantificar os 
riscos que os perigos podem trazer aos alimentos. Entretanto, uma das limitações do seu 
emprego é a confusão que muitos autores fazem em relação à sua terminologia com a 
Avaliação de Riscos. Reij & van Schothorst (2000) chamam a atenção para o fato: grande 
parte dos estudos que se propõe desenvolver a Análise de Riscos, na verdade, trabalha 
com a Avaliação de Riscos, o que geralmente é verificado na discussão. 

Molak (1997) salienta que a Análise de Riscos é adequada para problemas 
complexos, cujas variáveis apresentam um comportamento estável. Para aplicações em 
processos com variáveis não muito estáveis, necessita-se muito mais dados para aumentar 
a confiabilidade. A respeito desta necessidade, Reij & van Schothorst (2000) destacam o 
problema da falta de disponibilidade de dados, e Molak (1997) acrescenta que, para maior 
confiabilidade, os dados devem advir de delineamentos experimentais apropriados. 

A relação entre Avaliação de Riscos (etapa da Análise de Riscos) e HACCP é fonte 
de muita confusão, pelo fato de alguns autores considerarem irrelevantes a introdução da 
Avaliação de Riscos no HACCP, ao julgarem que os dois apresentam a mesma função. 

Segundo Sperber (2001), esta confusão resulta do seguinte: ambos, Avaliação de 
Riscos e HACCP, apresentam a etapa de Identificação de Perigo. Este autor ainda 
esclarece que a Identificação de Perigo, quando faz parte do HACCP, é um processo 
qualitativo; ao contrário disso, quando faz parte da Avaliação de Riscos, constitui-se como 
um processo quantitativo, que pode medir numericamente o grau de risco.
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Apesar destas limitações, vários autores, como Sischo, et al., 1997, Mayes, 1998, 
lCMSF (1998), Notermans, et al. (1998), McNab (1998), Nauta (2000), Anderson, et al. 

(2001), Hoomstra, et al. (2001), van Schothorst (2002), destacam as vantagens de se utilizar 
a Análise de Riscos em indústrias de alimentos, apesar de ainda não existirem disponíveis 
todos os dados necessários para a obtenção da precisão desejada. Os mesmos autores 
recomendam a utilização da Análise de Riscos, mesmo que seja feita de forma incompleta; 
isto promoverá um aumento na busca de dados e, conseqüentemente, uma pesquisa mais 
ampla sobre eles. Esta ação, no futuro, determinará uma utilização mais completa da 
Análise de Riscos nas indústrias de alimentos. 

Com a intenção de aprimorar a relação entre HACCP e Avaliação de Riscos nas 
indústrias alimentícias, no capítulo seguinte será proposto um modelo que contempla 
aspectos quantitativos no sistema HACCP. 

3.5 Resumo do capítulo 

A Análise de Riscos teve sua origem na história antiga, acerca de mais ou menos 
setecentos anos, e seu uso baseava-se principalmente em traduzir os sinais dos deuses. 
Com o decorrer do tempo, passou a ser usada de modo probabilístico para prever e estimar 
valores de tempo de vida, e, mais tarde, na área financeira. 

Seu uso em alimentos é relativamente recente e baseia-se, principalmente, no 
modelo de Análise de Riscos, para. prever perigos físicos, químicos e microbiológicos que 
possam_afetar a saúde humana. 

A análise de Riscos, juntamente com o sistema HACCP, é indicada pela FAO e a 
WHO para produzir alimentos seguros. Entretanto, a* sua' maior desvantagem consiste em 
ser um modelo altamente quantitativo, que dificulta a aplicação. 

Com base nas informações obtidas neste capítulo e no anterior, o próximo 
descreverá o modelo proposto, que consiste na inclusão da Avaliação de Riscos no Sistema 
HACCP. '

C



Modelo Proposto 

4.1 Introdução r

_ 

Modelos representam ou descrevem- os elementos relevantes de um processo ou de 
uma situação e as interações existentes entre eles. Peleias (1992, p.30) afirma que: 

A partir da escolha de um grupo de variáveis e 'uma especificaçäo de suas inter- 
relações, projetadas para representar um processo ou sistema real, total ou 
parcialmente, um modelo é a descrição do funcionamento de um sistema, 
representando uma construção em particular, utilizando-se da teoria, e lhe serve 
como suporte conceitual. 

A concepção de um modelo tem por finalidade facilitar o» entendimento e a 
manipulação das relações que ocorrem entre as diversas variáveisque integram um sistema 
ou processo, abstraídas de uma realidade (BEUREN, 1998). 

Segundo Beuren (1998), o uso de alguns modelos oferece vantagens e 
desvantagens ao usuário. Em relação às vantagens, pode-se citar: 

I emerge sob a forma gráfica, para representar a realidade apreendida em um 
determinado momento; 

- simplifica a visualização da amplitude das variáveis sem alterar a essência; 
I ajuda a identificar várias relações possíveis entre os elementos da realidade; 
I permite compreender relações complexas; 
I serve como base para estabelecer e aprimorar parâmetros. 

No que se refere às desvantagens, enfatiza-se as seguintes:
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I limitações na identificação de todas as variáveis relevantes, que influenciam em 
determinada situação; 

I problemas na definição precisa das propriedades a serem mensuradas e na 
especificação de procedimentos para tal; 

I dificuldades de entendimento entre os provedores e os usuários da informação; 
I seleção das variáveis que compõem o modelo. 

Apesar das dificuldades de se desenvolver um modelo que atenda a todos os 
requisitos de uma empresa, especialmente quando se pensa nos aspectos positivos, 

admite-se que as indústrias alimentícias trabalham» com muitas variáveis, que devem ser 
controladas para obter um produto final com as características desejadas. Estes elementos 
tomam-se relevantes na medida em que auxiliam a criação de uma sistematização de 
raciocínio, facilitando a tomada de decisão e agilizando suas ações, sobretudo porque as 
indústrias alimentícias trabalham com incertezas e alta variabilidade de parâmetros. 

Nauta (2000) define incerteza como a representação de uma carência de 
conhecimentos perfeitos sobre o valor do parâmetro que pode ser reduzido por ações 
posteriores. No mesmo sentido, deve-se ter conhecimento que a variabilidade representa 
uma verdadeira heterogeneidade da população que é uma conseqüência de um sistema 
físico e irredutível por medidas adicionais. 

Tradicionalmente, as indústrias alimentícias não possuem sistemas que 
proporcionam informações suficientes e/ou adequadas para que se possam gerar tomadas 
de decisões em condições de certeza ou menor risco. 

Apesar de serem mais trabalhosos por necessitarem de bases de dados, os modelos 
quantitativos e preditivos são mais indicados para se alcançar a segurança alimentar 
(NAUTA, 2000). 

4.2 Desenvolvimento do modelo 

Tompkin (2001) define segurança alimentar como a condição de não causar dano ao 
consumidor quando este prepara ou consome um alimento. \Mjtzes et al. (1998) relatam que 
segurança alimentar resulta do controle de numerosos fatores, tais como: 

o características físicas e bioquímicas do alimento; 
o presença de substâncias químicas; 
o inclusão de fragmentos de materiais inapropriados e/ou insetos; 
ø contaminação por microrganismos.
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Este último fator é o mais preocupante, pois muitas vezes os microrganismos não 
são detectados por aparelhos ou testes laboratoriais. Além disso, segundo o ICMSF (1998), 
ao contrário dos perigos físicos e químicos, que não alteram a sua concentração ou até 
mesmo declinam com o tempo, os microrganismos podem se desenvolver e proliferar nos 
alimentos, nas etapas de processamento, embalagem, estocagem, distribuição e manuseio. 
Tendo em vista a importância do controle de riscos microbiológicos, o modelo proposto dá 
ênfase a essa categoria. 

O sistema HACCP tem sido aplicado amplamente de forma qualitativa, o que dificulta 
a priorização dos perigos dentro de uma mesma categoria, seja por ordem de ocorrência, 
quantidade e/ou potencial patogênico. Dessa maneira, este trabalho não objetiva alterar os 
princípios do sistema HACCP, mas sim, acrescentar ferramentas quantitativas em 
determinadas fases. 

Este modelo propõe um sinergismo entre o Sistema HACCP e a Avaliação de Riscos, 
etapa da Análise de Risco, mantendo íntegras todas as etapas do HACCP. As 
particularidades que tomam a Sistema HACCP e a Análise de Riscos apropriados para 
garantir a segurança alimentar já foram discutidas e detalhadas nos capitulos 2 e 3 
respectivamente. O sistema HACCP e a Análise de Riscos têm sido indicados para subsidiar 
os processos de seguridade alimentar, contudo, ambos apresentam limitações que são 
ressaltadas por serem utilizados separadamente. 

A utilização da Avaliação de Riscos, em especial, a etapa de identificação de perigo, 
é proposta por se tratar de uma fase de levantamento de informações do processo, da 
matéria-prima e de todos os agentes causadores de danos à saúde humana que podem ser 
incorporados aos alimentos. Aliado a esta proposta, o modelo fará uso do programa Shell 
Netica, que é um Sistema Especialista, utilizado para criar probabilidades diagnósticas, 
contribuindo no raciocínio formal e na solução dos problemas. 

As etapas em que se propõe a implementação no sistema HACCP são, 

respectivamente, a primeira, a segunda e a quinta. Estas foram escolhidas por 
apresentarem caráter de identificação de perigo, caracterização do processo e também por 
influenciarem diretamente as tomadas de decisões gerenciais. 

Estudos sobre predição e quantificação de nivel de nocividade de microrganismos, e 
estudos do comportamento em função da exposição de fatores intrínsecos e extrinsecos em 
alimentos são recentes, tomando difícil a aquisição de dados para aplicação do modelo 
proposto, ou seja, estes fatores limitam a execução completa da presente proposta. Mas, 
por outro lado, isto reforçaa necessidade de que este estudo seja divulgado, contribuindo 
para que outros pesquisadores percebam a existência desta deficiência e, ao mesmo tempo, 
instigando a publicação de dados que permitam um conhecimento mais amplo da situação.
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A figura 7 representa o modelo proposto para o gerenciamento de risco alimentar. 
Conforme comentado anteriormente, está fundamentado na inclusão da etapa de Avaliação 
de Riscos no sistema HACCP. '
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Modelo Proposto 
ETAPA 1: Análise dos Perigos e Medidas Preventivas 

f ETAPA 1.1. Listagem de todos os microrganismos patogênicos 
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ETAPA 7: Estabelecimento dos Procedimentos de Registro 

Figura 7: Modelo proposto para o gerenciamento de risco alimentar.
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Para uma melhor compreensão do modelo proposto, a seguir será feita a descrição 
detalhada de cada etapa. 

4.3 ETAPAS Do MoDELo PRoPosTo 

Como visto no capítulo 2, análise de perigo é uma das etapas do sistema HACCP em 
que se analisam os perigos significativos que podem ser incorporados ao alimento durante o 
seu processamento. Os objetivos desta etapa são: 

o identificar os perigos significativos e caracterizar as medidas preventivas 
correspondentes; 

o modificar um processo ou produto para garantia da segurança, quando 
necessário; 

o servir de base para a identificação dos pontos críticos de controle. 

Segundo ROQUE & CASTRO (1999), representam perigos alimentares todos os 
agentes patogênicos que podem causar algum dano ao homem e, segundo a sua natureza, 
podem ser classificados em fisicos, químicos e biológicos. 

Os perigos biológicos podem ainda ser subdivididos em macrobiológicos (insetos e 
roedores, por exemplo) e microbiológicos (bactérias, fungos, vírus). Esta última categoria, 
como explanado anteriormente, representa uma maior preocupação para o homem, porque 
os microrganismos apresentam um comportamento dinâmico ao longo do tempo, causando 
efeitos danosos a curto prazo e, muitas vezes, podem levar a morte ou deixar seqüelas por 
toda a vida. Em função disso, o enfoque deste trabalho será o de analisar os perigos de 
origem microbiológica. 

Nesta primeira etapa do modelo está sendo incorporada a Avaliação de Risco, que é 
uma das fases da Análise de Risco como medida de melhoria do processo de identificação 

dos perigos microbiológicos que porventura podem estar presentes no processo e, em 
conseqüência, melhorar o resultado das medidas preventivas. 

Conforme o capítulo 3, a Avaliação de Risco é subdivida em identificação de perigo, 
caracterização de perigo, avaliação de exposição e caracterização de riscos. Neste trabalho, 
os dados das etapas de caracterização de perigo e avaliação de exposição foram obtidos de 
fontes bibliográficas confiáveis e em estudos epidemiológicos.
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A identificação de perigo visa conhecer os agentes patogênicos e seus efeitos sobre 
a saúde humana. Notermans, Zwietering & Mead (1994); Notermans, et al. (1995); 

Notermans & Mead (1996); Notermans, et al. (1998) iniciaram o estudo sobre a 
identificação de perigo confeccionando uma lista geral dos microrganismos conhecidos 
como patogênicos ao homem. Entretanto, apesar da grande utilização desta lista, ela não 
caracteriza quantitativamente os microrganismos mais danosos. 

Este modelo, com base nos estudos dos autores citados anteriormente, implementa 
o processo de Identificação e Caracterização de Perigo, da Avaliação de Risco, no sistema 
HACCP. 

A figura 8 ilustra esquematicamente a primeira etapa do modelo, sendo após 
discutida detalhadamente. 

ETAPA 1.1. 
Listagem de todos os microrganismos 

patogênicos ao homem 

ETAPA 1.2. 
Pré-Seleção de Microrganismos 

/ . / / 
" Propriedades 

' Características 
do _ dos_ 

alimento 
mcmrgamsmøs

/ 
Características 

do 
processo ,f/ 

ETAPA 1.3. 
Lista final dos microrganismos 

ETAPA 1.4. Aplicar regras conforme 
Caracterização de risco 4- a base de dados de 

cada microrganismo 

ETAPA1. . 

NÃQ 4-_ Risco aceitável? _-› S|M 

. 

Aplicar processo decisório 

| ` 

Monitorar e continuar processo

I 
Figura 8: Processo de identificação e caracterização de perigo do modelo proposto.
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ETAPA 1.1: Listagem de todos os microrganismos patogênicos ao homem 

A identificação de perigos inicia com a confecção de uma lista de organismos 
patogênicos ao homem. Esta lista, devido a amplitude de dados, normalmente contém cerca 
de 100 microrganismos conhecidos, selecionados a partir de fontes bibliográficas ou de 
estudos de órgãos epidemiológicos. 

ETAPA 1.2: Pré-seleção de microrganismos 

A pré-seleção de microrganismos se inicia com o estudo da caracterização individual, 
tendo como base os fatores intrínsecos e extrínsecos dos alimentos que influenciam ou 
retardam o seu desenvolvimento. Jay (1991) e Franco (1996) citam como os principais 
fatores intrínsecos e extrínsecos, respectivamente: atividade de água (Aa), acidez (pH), 
potencial de óxido redução (Eh); temperatura ambiental, umidade relativa do ambiente, 
composição gasosa do ambiente. Maior detalhamento sobre cada um dos fatores pode ser 
verificado no anexo 1. 

Dessa maneira, conhecendo as propriedades fisico-químicas dos alimentos em 
estudo, as características individuais de cada microrganismo e os processos em que são 
submetidos, ao confrontá-los, refina-se a lista, permitindo uma maior acuidade dos 
resultados alcançados. 

Para alcançar o objetivo deste item e fomecer subsídios para o próximo, propõem-se 
o desenvolvimento de três bases de dados: 1) propriedades do alimento em estudo, antes e 
após o processamento; 2) características do processo de elaboração e 3) características 
dos microrganismos. 

A base de dados relativa as propriedades dos alimentos é constituída dos seguintes 
itens: 

0 nome do produto; 
o código; 

0 temperatura inicial; 
ø temperatura durante o processo; 
o temperatura do produto no final do processamento; 
o Atividade de água (Aa) inicial; 
o Atividade de água (Aa) final; 
o pH inicial; 
0 pH final;
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o estado físico inicial; 
z estado físico final; 
z concentração inicial de NaCl; 
o concentração final de NaCl; 
o aditivos; 

o potencial de oxi-redução inicial; 
~ potencial de oxi-redução final; 
o microrganismos relatados por bibliografia ou estudos epidemiológicos que usam 

o alimento como meio de crescimento. 

Em relação ao processo, Wijtzes, et al. (1998) definem o termo como todos os 
métodos capazes de mudar a composição do alimento alterando as características físicas, 
químicas e/ou microbiológicas do produto final. Neste sistema, processos são formados a 
partir de diversas operações unitárias, cada operação apresenta um impacto específico nos 
ingredientes, bem como, nos microrganismos presentes. Para melhor esclarecimento, 
operações unitárias mais importantes serão explanadas a seguir: 

Operações unitárias relacionadas a temperatura 
A temperatura tem grande influência no crescimento e sobrevivência dos 

microrganismos. Dessa maneira, neste sistema, assume-se o conhecimento das 
temperaturas máximas e mínimas de crescimento de cada espécie. Como em alimentos 
trabalha-se com destmição térmica, toma-se necessário conhecer o valor D1. A partir dele, 
juntamente com as temperaturas do processo, pode-se determinar a destruição ou não dos 
microrganismos. 

Operações unitárias relacionadas a atividade de áqua 
A secagem dos alimentos é conhecida como um dos métodos que provoca o declínio 

do número dos microrganismos nos alimentos. Aqui, secagem é definida como uma 
modificação na quantidade de água e não no aumento da pressão osmótica. Assume-se 
que os microrganismos não são diretamente afetados pela alteração da quantidade de água, 
mas pela mudança relativa da pressão de água (Aa). 

1 Valor D, ou o tempo de redução decimal, é o tempo de tratamento necessário a uma dada temperatura t, para 
destruir 90% dos esporos ou células vegetativas de um dado organismo.
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Operações relacionadas à acidez 
Ácidos podem ser usados para modificar o valor de pH dos alimentos, 

conseqüentemente, afetam o crescimento dos microrganismos. Acredita-se que o pH 
adverso afeta principalmente a respiração dos microrganismos, por ação em suas enzimas e 
no transporte de nutrientes para dentro da célula microbiana (FRANCO & LANGRAF, 1996). 

Operações unitárias de mistura 
Mistura, segundo Vlfijtzes, et al. (1998), é a combinação de dois ou mais 

ingredientes e, neste caso, assume-se que ocorre a soma de microrganismos presente em 
cada ingrediente. Entretanto, a sobrevivência e/ou desenvolvimento dependerá das 
características físico-químicas finais do produto. 

Operações unitárias combinadas 
Um processo geralmente consiste de mais de uma operação unitária. Como 

resultado, temperatura, atividade de água, pH podem mudar com o tempo. Processos 
podem ser divididos em pequenos intervalos de tempo com uma operação unitária 

específica. O processo de pasteurização, por exemplo, consiste de três operações unitárias, 
aquecimento, manutenção e abaixamento da temperatura. A combinação destas três 

operações é que promove ou não a destruição dos microrganismos. 
Dessa forma, a base de dados para avaliar as caracteristicas do processo deverá 

possuir um fluxograma de processamento do alimento em estudo com o detalhamento de 
cada etapa, juntamente com as variáveis físicas que são utilizadas. 

A última base que corresponde ao conjunto de dados sobre as características dos 
microrganismos é mais ampla e seu emprego visa satisfazer esta etapa de seleção de 
microrganismo como também a de caracterização de risco (ETAPA 1.4). Devido a sua 
importância maior ser no segundo momento, sua descrição será feita na etapa do processo 
de caracterização de risco. 

ETAPA 1.3: Lista final dos microrganismos 

Como explanado anteriormente, os patógenos serão selecionados a partir da 
interação entre as très bases de dados. O objetivo é criar uma nova lista de microrganismos, 
específicos para o alimento e para o processo estabelecido, permitindo assim, uma maior 
agilidade na decisão. 

Após a seleção dos microrganismos a próxima etapa constitui a caracterização de 
risco, pois mesmo obtendo uma lista restrita, torna-se necessário estabelecer qual o risco de 
periculosidade de cada microrganismos, que pode ser: alto, moderado ou baixo.
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ETAPA 1.4: Caracterização de Risco 

O objetivo da caracterização de riscos, segundo Buchanam (1997), é combinar as 
informações obtidas da exposição e dose-resposta para estimar a magnitude do risco de 
cada microrganismo. 

A base de dados de microrganismos foi obtida a partir de informações das 
características intrínsecas e extrínsecas dos alimentos que podem afetar a sua 
sobrevivência ou o seu desenvolvimento, bem como, particularidades próprias de sua 
constituição e aspectos epidemiológicos. Abaixo estão relacionados os itens utilizados 

nesta base fundamentados nos autores Bryan, (1979); Pelczar, Reid & Chan (1980a, b); 

Sinell, (1981); ICMSF (1985a); Board, (1988); Banwart, (1989); Johnson, Nelson & Johnson 
(1990); Jawetz, et al. (1991); Tortora, Funke & Case (1994); Franco & Langraf (1996); 
Levinson & Jawetz (1996); Wljtzes, et al. (1998); Hansen & knochel (1999); SEBRAE (1999): 

ø nome do microrganismo; 
- tipo (bactérias, mofos, leveduras, vírus); 
ø produdor de esporos? 
o infecção /intoxicação /toxi-infecção; 

ø pH min /pH ótimo I pH máx; 
o temperatura min I temperatura ótima /temperatura máx; 
0 Aa min; 
ø valor D; 

ø disponibilidade de oxigénio; 
0 alimentos envolvidos; 
- dose infectante; 
o período de incubação; 
ø duração; 
ø sintomas. 

O resultado é expresso em três niveis de periculosidade de microrganismos, 
segundo a sugestão de Bishop apud Kelly (1997): 

ø alto: microrganismos que apresentam capacidade de esporular e produzir 

toxinas termorresistentes, apresentam alta capacidade letal nos consumidores; 
~ moderado: microrganismos que, na maioria, também apresentam a capacidade 

de esporular e são produtores de toxinas termorresistentes, entretanto, a
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concentração destas para causar um dano ao homem é muito maior do que do 
grupo anterior; 

z baixo: microrganismos causadores de distúrbios gastro-intestinais, 

freqüentemente apresentam baixo poder letal. 
Nesta etapa utilizam-se Sistemas Especialistas para auxiliar os processos de 

tomadas de decisões sobre qual ou quais microrganismos apresentam prioridade de 
remoção do alimento. 

Sistemas Especialistas são sistemas de computadores que tomam decisões ou 
auxiliam no processo de diagnóstico, baseiam-se em conhecimentos, fatos e regras 
definidas por um especialista humano em um determinado domínio de aplicação (Keung-Chi 
& Abramsom, 1990 apud TOLEDO, 2000, p. 8). 

O She//2 utilizado para trabalhar a base de conhecimento neste modelo foi o Netica, 
modelado utilizando redes bayesianas. Seu princípio consiste em criar “nós”, a partir dos 
quais são definidas as variáveis e seus atributos (parte qualitativa) e tabelas (parte 

quantitativa), caracterizadas por valores de probabilidades associadas às variáveis. 
O programa Shell Netica é composto de dois ambientes de trabalho, o Netica 

Application e Netica API. O Netica Apllication é a interface gráfica onde a base de 
conhecimento é visualizada na forma de rede, como os "nós", representando as variáveis e 
atributos; arcos que representam as dependências causais entre as variáveis e valores de 
probabilidade que podem ser visualizados através de tabelas. O Netica API é uma biblioteca 
completa de funções escritas na Linguagem C, para criar “nÓs”, adicionar links, realizar 

inferências, compilar e gravar (TOLEDO, 2000). 
No contexto deste estudo, o uso do She/I Netica visa quantificar por ordem de maior 

risco os microrganismos causadores de doenças ao homem. O modelo aqui proposto 
relaciona e organiza, para cada microrganismo, as variáveis diagnósticas e seus respectivos 
atributos, quantificando se o seu risco de produzir algum dano na saúde do homem é alto, 
moderado ou baixo. 

A figura 9 mostra as variáveis e os atributos utilizados no Shell Netica para 
determinação do nível de nocividade de um microrganismo genérico. A escolha das 
variáveis e os atributos baseia-se na base de dados de microrganismos. No anexo 2 
encontram-se as tabelas de probabilidades utilizadas na elaboração do Shell Netica para 
este uso. 

O vetor probabilidade utilizado na figura 9 para a caracterização dos riscos em alto, 
moderado e baixo é respectivamente, 20, 45 e 35%. 

2 She//s são programas gerais desenvolvidos para trabalhar com a base de conhecimento específica para um 
determinado propósito.
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Para auxiliar o entendimento do Shell Netica, a figura 10 ilustra a correlação entre as 
variáveis e os atributos para um microrganismo genérico. 

Após a execução do Shell Netica para cada microrganismo as hipóteses diagnósticas 
são avaliadas e segue-se para a etapa 1.5 do modelo. 

ETAPA1.5: Aceitação ou não do risco 

Através do exemplo genérico de aplicação do Shell Netica mostrado na figura 10, o 
microrganismo estudado apresenta um risco de 47% de causar um dano moderado a saúde 
do homem e de 53% de causar um baixo dano. Apesar da probabilidade estar muito próxima 
e confusa entre a determinação um perigo que pode ser moderado ou não, neste caso, 
sempre procura-se avaliar e considerar a pior probabilidade. Apesar de não ser letal, o risco 
moderado representa sérios problemas a saúde do homem. Neste caso, medidas devem ser 
tomadas no processo para que se destrua ou iniba o seu desenvolvimento no alimento. 

Pelo Shell Netica verifica-se que alguns fatores podem auxiliar a tomada de decisão 
para o melhoramento do processo, entre eles: utilização de oxigénio, produção de esporo e 
valor D. 

O fato do microrganismo ser aeróbio é um fator decisivo do processo, pois nesta 
ocasião o uso de embalagem em condições de vácuo poderá solucionar o problema. 
Verifica-se também que o microrganismo não produz esporos e não é termorresistente (o 
valor D está abaixo da pasteurização), portanto, o monitoramento assíduo do controle de 
temperatura toma-se eficiente para destruir este microrganismo. 

Desta forma, a primeira etapa do sistema HACCP é bastante melhorada permitindo 
uma quantificação dos riscos presentes nos alimentos e, conjuntamente, ocorre um melhor 
detalhamento e visualização do processo que auxilia as tomadas de decisão.
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Figura 10: Correlação entre as variáveis e os atributos para um microrganismo genérico 
usando Shell Netica. 

O Ponto Crítico de Controle pode ser uma etapa, matéria-prima ou operação onde 
medidas preventivas podem ser aplicadas para controlar os perigos (eliminar, prevenir ou 
reduzir). 

As Boas Práticas de Fabricação, adotadas como pré-requisitos do Sistema HACCP, 
são capazes de controlar muitos dos perigos identificados (Pontos de Controle - PC); porém, 
aqueles que não são controlados (total ou parcialmente) através dos programas de pré- 
requisitos devem ser considerados pelo Sistema HACCP. 

Os PCCs são os pontos caracterizados como realmente críticos à segurança e por 
isso devem receber uma maior atenção, sua identificação baseia-se numa árvore de 
decisão, na qual existem perguntas específicas que, segundo as respostas, ajudam a 
detectar se o processo/item é ou não um ponto crítico. 

Entretanto, para a visão gerencial, todas as etapas do processamento são críticas e 
devem ser criteriosamente controladas, pois caso uma das etapas saia do controle todo o
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processo poderá ficar comprometido. Mitchell (1998) salienta que há dificuldade de 
determinar quais são os pontos críticos, porque caso sejam selecionadas etapas em 
demasia poderá ocorrer uma falsa sensação de controle, pois, ao contrário, o sistema não 
estará controlado corretamente. 

Tentando facilitar os efeitos da diferenciação entre PCCs e PCs, esta etapa do 
modelo visa usar novamente o Shell Netica, com novas variáveis e atributos, para 
quantificar os pontos críticos para que se possa criar uma seqüência crescente de 
importância de atividades que devem ser seguidas. A formação desta seqüência tem como 
objetivo auxiliar o tomador de decisões a saber quais são as etapas mais críticas do 
processo, para assim, direcionar o seu conhecimento de como resolver o problema. 

Com o intuito de ilustrar a aplicação do Shell Netica para determinação se é ou não 
PCC, foi desenvolvido a figura 11 para a etapa de recebimento de leite cru numa usina de 
beneficiamento de leite tipo "C”. A figura 12 ilustra as variáveis e os atributos utilizados no 
Shell Netica. 

A figura 12 ilustra a correlação entre as variáveis e os atributos para uma etapa 
específica de processamento de leite tipo "C" usando Shell Netica. 

Esta proposta de modelo possibilita caracterizar as etapas do processo de acordo 
com as características específicas de cada empresa. O exemplo ilustrado na figura 12 
mostra que a etapa de recebimento de leite cru, nesta ocasião, é um PCC, e deverá receber 
uma atenção maior da equipe de gerenciamento da empresa.
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Figura 12: Ilustração da correlação entre as variáveis e os atributos da etapa de recebimento 
de leite cru no processamento de leite tipo "C" usando Shell Netica. ~ 

Esta empresa deverá melhorar o seu sistema de detecção de fraudes, para garantir 
o recebimento de leite de boa qualidade, bem como o seu processo de limpeza. Por este 
exemplo também pode se verificar a necessidade de um trabalho conjunto com os 
produtores de leite de modo que o tempo entre a ordenha e o recebimento do leite possa 
ser diminuído para se evitar a proliferação de microrganismos. ~ 

Como discutido anteriormente não será realizada nenhuma alteração nesta etapa e 
na seguinte (etapa 4), permanecendo íntegras conforme como discutido no sistema HACCP 
(capítulo 3). 

Esta etapa é de extrema importância para a empresa, pois sua correta execução 
pemwite conduzir o processo de volta à normalidade ou em último caso, determinar o novo 
destino do produto, sugerindo ações pré-definidas. Este princípio pode ser aplicado nos 
programas pré-requisitos, PC e os PCC. 

No sistema HACCP tradicional, esta etapa analisa apenas as etapas do fluxograma 
de processamento e em especial os PCCs, usando uma metodologia simples de
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estabelecimento de medidas corretivas. Para cada evento define-se uma ou mais medidas 
corretivas sem analisar a sua eficiência dentro do contexto da empresa. 

Neste trabalho, propõe-se a ampliação e o detalhamento das categorias para o 
estabelecimento de medidas corretivas, bem como, o aperfeiçoamento do processo 
decisório. A escolha das categorias teve como base os trabalhos de Frazier & Westhaff 
(1988); Veisseyre (1988); Vicente, Cenzano & Vicente (1996) em que apresentam os 
parâmetros que podem sofrer intervenção dentro do sistema e/ou que podem provocar 
alterações no produto final. 

Estas categorias são definidas e explicadas a seguir. 

ETAPA 5.1: Qualidade da matéria-prima 
A qualidade da matéria-prima exerce influência direta na qualidade do produto final. 

Se esta não for de boa qualidade dificilmente o produto final atingirá os padrões de 
qualidade organolética e de inocuidade. 

Neste item é feita uma análise dos perigos provenientes de agentes químicos e 
fisicos e quais medidas podem ser realizadas para evitar a sua presença ou ação no 
alimento. 

ETAPA 5.2: Etapas do processamento I PCC 
O conhecimento detalhado de cada etapa do processo proporciona informações mais 

precisas de controle, permitindo que as tomadas de decisões sejam programadas 
antecipadamente de acordo com cada desvio do processo. 

Neste item é realizada uma análise das etapas do processo, e dentro do contexto 
gerencial da empresa propõem-se soluções de correções. 

ETAPA 5.3: Perigos microbiológicos 
Os microrganismos constituem um dos agentes de maior preocupação à empresa, 

pois sua atividade é dinâmica ao longo do tempo, podendo afetar o alimento antes, durante 
ou após o seu processamento. 

O conhecimento sobre os fatores que afetam o desenvolvimento ou sobrevivência 
dos microrganismos são essenciais para que se possa tomar decisões de como evitar a sua 
indesejável presença nos alimentos. 

Neste item realiza-se uma avaliação do processo de obtenção da matéria-prima, o 
processamento dentro da indústria e as caracteristicas intrínsecas e e›‹trínsecas dos 
alimentos que possam afetar o desenvolvimento dos microrganismos. Dessa maneira, 
propõe-se medidas para se reduzir o risco de sua presença ou ação. _
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ETAPA 5.4: Características indesejáveis do produto final 
Cada produto industrializado pode apresentar alterações indesejáveis relacionadas 

as características organoléticas (cor, sabor, aroma) e textura. Algumas alterações, mesmo 
quando não comprometem a inocuidade, provocam repúdio dos consumidores em utilizar os 
produtos. Entretanto, a maioria são indicadores de presença de microrganismos patogênicos 
no alimento. 

Este item se propõe a organizar as principais alterações indesejáveis que podem 
aparecer no produto final,.em forma de quadros e correlacioná-las com as suas principais 
causas. 

Cada tipo de alimento, em função de suas características físicas e bioquímicas, pode 
apresentar alterações particulares ou indesejáveis. Entre as mais comuns destacam-se os 
seguintes grupos: Iipólise (degradação de lipídios), proteólise (degradação de proteinas), 
produção de gases, alteração de pH, do sabor, da viscosidade, da cor. 

Entretanto, cada alteração do produto pode ser proveniente de uma ou mais causas 
que muitas vezes são confundidas, não permitindo uma tomada de decisão segura para 
evitá-las. Neste caso, novamente será aplicado o She/I Netica, com novas variáveis e 
atributos para se identificar a causa mais provável 'do problema. 

Para cada item explanado anteriormente será aplicado o «processo decisório 

conforme mostrado na figura 13, os detalhes relativos a--cada item serão explanados após a 
figura. Este processo, quando comparado com os modelos de Donnely Jr, Gibson & 
lvancevich (1981); Turban & Meredith (1994), Alter (1996), apresenta-se simplificado, mas, 
no momento, o intuito é o de permitir que as tomadas de decisões- possam ser práticas e» 

rápidas. A classificação de riscos também não é incluida no modelo uma vez que já foram 
consideradas nas etapas anteriores do modelo-proposto. _ 

- Identificação do 
pmmema .zfšëšíëíz 

-°Ã_ 

`-Í 
_ _ Desenvolvimento de 

Controle e reavaliaçao a|temat¡Vas 

Implementação da Escolha da melhor 
decisão alternativa 

-7<"£..‹;Q¿.¿ 

Figura 13: descrição do processo decisório no modelo proposto. 

- identificação do problema: consiste na definição dos agentes que podem levar ao 
desvio do processo e sua caracterização;
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o desenvolvimento de altemativas: verifica-se as possibilidades de soluções a partir 
de históricos anteriores ou de pesquisa em fontes especializadas sobre o 
assunto; 

o escolha da melhor altemativa: verificadas as possíveis soluções deve-se escolher 
a mais adequada às características da empresa, sejam estas financeiras, know- 
how ou tecnológicas; 

ø implementação da decisão: consiste na aplicação da altemativa escolhida; 
o controle e reavaliação: chama-se a atenção para esta etapa, pois a mesma tem 

como objetivo verificar se houve ou não alteração do processo com a 
implementação da altemativa escolhida, entretanto, cabe ressaltar, que uma vez 
bem executada a altemativa, não necessariamente o ciclo será refeito, a não ser 
que ocorra outro desvio do processo. 

O objetivo do processo decisório não é criar uma decisão pontual no modelo e sim 
complementar e auxiliar as etapas anteriores que trabalham com uma coletânea de dados e 
informações. 

As próximas etapas permanecem na íntegra conforme a descrição do Sistema 
HACCP (capítulo 3). 

4.4 Resumo do capítulo 

Este capítulo apresentou o modelo proposto para gerenciamento de risco e a 
descrição detalhada de cada etapa. 

O modelo teve como base o sistema HACCP tradicional, no qual, as etapas um, dois 
e cinco foram modificadas com a introdução da Avaliação de Riscos e do Shell Netica, 
ambos com a finalidade de transmitir características quantitativas ao modelo proposto. 

O próximo capítulo descreverá a aplicação e validação do modelo através do 
processo de beneficiamento do leite tipo
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Aplicação do Modelo Proposfo 

5.1 Introdução 

Neste capítulo, pretende-se aplicar o modelo proposto no capítulo anterior. Cada 
etapa, previamente descrita, será detalhada novamente através da simulação da produção 
do leite tipo» Este procedimento elucidaráa abrangência e limitações de cada etapa de 
sua produção. ^' 

A escolha do setor de laticínios, mais especificamente a produção do leite tipo 
para a aplicação do modelo, fundamenta-se principalmente nos seguintes fatores: 

ø primeiro, o mercado laticista vem crescendo rapidamente, sendo- que o consumo 
de leite “per capita” teveum. aumento de 28% entre 1990 e 1998, enquanto a 
produção formal cresceu 16% e a informal 52% no mesmo período-(WILKINSON 
apud TONDO 2000); 

ø segundo, a competitividade tem. forçado a modemização das indústrias, que 
vêm adotando novas tecnologias e equipamentos, qualificação pessoal e 
marketing (FISCHER, 1997); 

o terceiro, o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal (DIPOA), 
do Ministério da Agricultura e Abastecimento, criou, em 05 de maio de 1998, o 
Programa Nacional de Melhoria da Qualidade do Leite (PNQL) com o intuito de 
melhorar a qualidade do leite brasileiro. Para tanto, diversos incentivos 

provenientes do Govemo Federal foram criados para reduzir, gradativamente, a 
contaminação microbiana do leite cru, sendo que, em 01/07/2002, quando
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começa a vigorar a nova legislação, o leite deverá conter contaminação máxima 
global de 1,0 X10 6 UFC/ml (BARROS et al., 1999). 

No Brasil, segundo o Art. 507, Capítulo I, Titulo VIII do Regulamento da Inspeção 
Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal do Decreto n° 1236 de 02 de novembro 
de 1994, é Permitida a produção dos seguintes tipos de leite de consumo em espécie: Leite 
tipo “A”; Leite tipo “B”; Leite tipo 

Dentre estes, destaca-se a produção do leite tipo Em São Paulo, por exemplo, 
em 1998 foram produzidos 1,6 bilhões de litros de leite enquanto que a produção de 
leite tipo “B” foi da ordem de 360 milhões e do tipo “A” de 35 milhões de litros (Relatório de 
gestão - Delegacia Federal de Agricultura no Estado de São Paulo apud. BARROS et al. 
1999) 

Apesar do leite tipo “C” passar por um tratamento térmico, durante a sua fase de 
beneficiamento, não tem garantida a sua total segurança, principalmente se manipulado 
incorretamente ou se a sua qualidade inicial estiver comprometida. Como conseqüência 
deste fato ocorre um aumento do risco dos consumidores em contraírem. doenças 
(toxinfeções alimentares) levando as empresas a gastarem expressivas quantias monetárias 
e a perda da confiabilidade por parte dos consumidores. Dentre os impactos econômicos 
diretos gerados por tais doenças destacam-se: os diretos, custos de tratamento, perda de 
produção e custos de recolhimento de produtos; os indiretos incluem despesas legais, 

perdas de mercado, de confiança nos produtos e despesas com a revisão de sistemas de 
controles ineficientes (TONDO, 2000)

. 

No Brasil não existem dados estatísticos concretos sobre a ocorrência e as 
conseqüências das toxinfecções, mas nos EUA, segundo Cullor (1997), estima-se que 
ocorrem de 6,5 a 33 milhões de casos por ano, dos quais aproximadamente 9000 resultam 
em morte. Além disso, cerca de 1 a 5% dos casos agudos resultam em seqüelas graves 
(BAIRD-PARKER, 1994). 

A preocupação sobre os efeitos das toxinfecções nos consumidores tem obrigado 
as indústrias e` órgãos legisladores procurarem adaptar sistemas gerenciais que auxiliam a 
prevenção ou a eliminação dos agentes contaminantes nos alimentos. Em especial, chama- 
se a atenção para o leite.

9 

O leite tipo “C” por passar por várias etapas. (e equipamentos) durante o seu 
processo de beneficiamento toma-se vulnerável a contaminações microbianas, fisicas e 
químicas. Dessa maneira, a utilização do produto “leite” permite obter respostas rápidas e 
concretas sobre a aplicabilidade e a viabilidade do modelo proposto. 

Os itens a seguir descrevem a aplicação do modelo proposto para o leite tipo 
Cabe salientar que, apesar de não se utilizar uma empresa para a realização do estudo de
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caso, os equipamentos e processos utilizados são padrões para a maioria das 
beneficiadoras e os dados empregados para a validação do modelo são reais. 

5.2. Aplicação do modelo 

ETAPA 1.1: Lista de todos os microrganismos patogênicos ao homem 

A listagem de todos os microrganismos patogênicos ao homem não é uma tarefa 
fácil, pois ainda não se conhece os efeitos nocivos de todos eles, bem como 0 modo de 
crescimento e sobrevivência nos alimentos. A maioria dos microrganismos apresenta-se na 
forma de várias sub-espécies ou cepas e cada uma delas apresenta comportamento 
diferenciado no homem, no ambientee no alimento; sua identificação e quantificação em 
laboratório muitas vezes não é possível em virtude da ausência de testes. adequados. 

Apesar do conhecimento da existência de tais microrganismos que podem ser 
patogênicos, nesta etapa da aplicação propõe-se (flgura 14) relacionar os microorganismos 
que tradicionalmente são detectados nos alimentos e que são reconhecidos por causar 
efeitos maléficos à saúde do homem. 

ETAPA 1.2: Pré-seleção de microrganismos 

Nesta etapa três bases de dados são desenvolvidas: 1) características do alimento 
em estudo (leite tipo “C”) antes e após o beneficiamento, 2) descrição do processo de 
beneficiamento do leite tipo 3) características dos microrganismos. 

A primeira, demonstrada na figura 15, provêm de dados obtidos de ensaios 
laboratoriais comumente descritos pela literatura. 

A segunda pode ser verificada através do exame do fluxograma de processamento 
do leite em uma empresa, seguida da descrição detalhada de cada etapa (figura 16 ).
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Achromobacter 

Alcalígenesfaecalís 

Aspergillus flavus 

Aspergillus níger 

Aspergillus oryzae 

Aspergillus sydowií 

Aspergillus terreus 

Aspergillus wenfii
` 

äáèiiiáš}}§ë§šië}i¿}}šà""'" 

Bacillus stearothennophilus 

Brucella sp. 

Candida kruseí 

Candida sp. 

Clostridium botulinum tipo A 

Clostridium botulinum tipo E 

Clostridium sporogenes 

E. fertilis 

E. Chevalien' 

E. rubrum 

Enterobacter aerogenes 

Eremascus albus 

Escherichia colí 

šššiiëišéíiräkáálí}Sá¿5§ëh'išá 

Halobacterium halobium 

Hansenula canadensís 

Zãéióiáášlliáš}$iá}ššá}¿})}{'‹ 

Microbacteríum spp 

Micrococcus luteus 
(lysodeiklícus) 

Mucor plumbeus 

Penícillíum chrysogenum 

¡5é"}{i¿riií¿J}}{'‹}}¿í¿}$i¿¿}i{ 

Penícillíum frequentans 

Penícillíum martensii 

Penícillíum patulmm 

Penícillíum splnulosum 

Paecílornyces varíotii 

Pediococcus corevisíae 

Penícillíum íralícum 

Penícillíum víridicatum 

Proteus vulgaris 

Pseudomonasfluorescens 

Rhízopus nígricans 

Saccharomyces cerevisiae 

Saccharomyces fragilís 

Saccharomyces pastori 

Salmonella paratyphi 

Salmonella spp. 

Schízosaccharomyces 
ocrosporus 

Shígella spp. 

Streptococcus faecium 

Streptococcus pyogenes 

Vibrío parahaemolyticus 

Figura 14: quadro representativo dos microrganismos freqüentemente detectados nos 
alimentos, reconhecidos por causar danos à saúde do homem.
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Nome do produto Leite integral pasteurizado tipo C 

leite chega a empresa com temperatura 

nf” <='° 

. . . . . . . . .¡.;.;.;.;.¡.¡.;EP_¿_¡_¡.¡.;.;.;-: 

inicial de 7°C 

lírëièfiisëiáiukíáiáëltášàáíuiálHšvrifiáiiíááfi 

processamento 

Aa final 

pH final 

Estadofísico final 

Concentração final de NaCl 

Potencial de oxi.-redução inicial' 

Figura 15: quadro demonstrativo das características do produto antes e ao final do 
processo. 

* 4 7 se 7 

4°C 

20,98 

6,3 a 6,5 

Líquido 

Positivo
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Fi'ffa<>ã° 

' CW 

Figura 16: fluxograma de processamento do leite integral pasteurizado tipo C. 

Descrição do processamento 

Recebimento do leite cru/ indúst' ' o leite in natura chega na indústria através de na. 

caminhões tanques isotérmicos oriundos de várias localidades (postos de leite). A 
temperatura está em tomo de 7°C. São realizadas análises de controle de acidez, adição 
de água, densidade, .resíduo de antibiótico. 
FiItra@'o: tem por finalidade remover as impurezas maiores (cabelos, pêlos) evitando 
que estas fiquem aderidas ao resfriador. Os filtrossão metálicos e herméticos, de forma 
tubular contendo em seu interior telas superpostas de aço inoxidável cuja abertura média 
é de 0,50 mm.

ç 

Resfriamento: tem por objetivo manter a qualidade do leite inalterada até o momento da 
industrialização. A temperatura deve ser reduzida de 7°C para 4°C.
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4. Estocagem do leite cru: feita em silos isotérmicos para dificultar a troca térmica» do leite 

com o meio ambiente. 
5. Pré-aguecimento: a partir do momento que o leite é destinado para o processamento, 

este é transferido dos silos de estocagem para os tanques de equilíbrio, para em 
seguida, ser pré-aquecido. O pré-aquecimento ocorre em trocadores de calor de placas 
passando de 4°C para 50°C. Este pré-aquecimento sen/e para aumentar a eficiência das 
próximas etapas, filtração/clarificação e padronização da gordura. 

6. FiItra@'o/ Clarifica@"o: tem por objetivo eliminar as sujidades menores do leite, pela 

centrifugação. Além destas sujidades, também ocorre a remoção de um número 
considerável de células epiteliais.

_ 

7. Padroniza@"o: o leite é padronizado em 3, 1-3, 2% de gordura. 
8. Pasteurização: tem por objetivo eliminar os microrganismos patogênicos do leite. Nesta 

etapa ocorre o aquecimento do leite até 75°C, permanecendo por 15 segundos, através 
de um retardador, sendo imediatamente resfriado a 4°C pela troca de calor com leite que 
está entrando e com água gelada.

_ 

9. Armazenamento: o leite pasteurizado é armazenado em tanques isotérmicos, em 
temperaturas de 4°C. O tempo de permanência nestes tanques dependerá do fluxo de 
produção e vendas. 

A terceira base, que descreve os microrganismos, -baseia-se no detalhamento dos 
seguintes itens:

` 

ø nome do microrganismo 
o tipo (bactérias.; mofos;) 
~ produdor de esporos? 
o infecção /intoxicação /toxi-infecção 

o pH. min /pH Ótimo / pH máx 
o temperatura min / temperatura ótima I temperatura máx 
o Aa min ' 

ø valor Dr 

ø disponibilidade de oxigênio 
o alimentos envolvidos 
o dose infectante 
ø período de incubação - 

ø duração 
ø sintomas
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Os dados que compõem esta base são obtidos em literaturas especializadas e 
órgãos epidemiológicos. Entretanto, cabe ressaltar que esta base apresenta 
aproximadamente 1800 dados, o que toma inviável a sua total descrição neste trabalho. No 
anexo 3 é feita a apresentação desta base para os microrganismos selecionados na etapa a 
seguir. 

ETAPA 1.3: Lista final dos microrganismos 

A lista final dos microrganismos é conseguida confrontando-se as três bases 
elucidadas anteriormente. O objetivo é descobrir fatores do processo e/ou do alimento que 
provoquem a destruição dos microrganismos no leite. 

A maioria dos microrganismos é eliminada, pois são facilmente destruídos pela 
pasteurização (72°C/15 seg). Os residuais, permanecem porque o leite tipo C é um alimento 
praticamente neutro com a maioria dos nutrientes necessários para a sobrevivência e 
crescimento, além disso, o leite não é embalado à vácuo. A figura 17 mostra os 
microrganismos resultantes do confronto das três bases. 

Bacil/us ceneus Lístería monocytogenes 

Brucella sp. Shígella spp. 

Clostridium perffingens Streptococcus faecíum 

Figura 17: quadro demonstrativo da lista final dos microrganismos potencialmente 
patogênicos presente no leite tipo C. 

Os microrganismos obtidos por este modelo, listados no quadro acima, são 
confirmados por Potter, et al. (1984) e van Gen/ven, et al. (1997) por serem os mais comuns 
responsáveis pelo processo de contaminação no leite pasteurizado.
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ETAPA 1.4: Caracterização de Risco 

Nesta etapa aplicou-se o Shell Netica para determinação do nível de periculosidade 
de cada microrganismo quantificando-se o risco de sua presença no leite após a 
pasteurização. A figura 18 mostra um quadro com os resultados da magnitude do risco 
obtido pelo Shell Netica, indicando a probabilidade do microrganismo apresentar um risco 
alto, moderado ou baixo de periculosidade. 

Microrganismo 

0'ááëíiláslášbrilíšll0000 

Alto 

Campylobacterjejuní 0,003 

Lactobacíllus plantarum 0+ 

Salmonella spp, 0,022 

Staphylococcus aureus 12,8 

Streptococcus Iactis 0+ 

Yersínia enterocolitica 0+ 

Figura 18: quadro demonstrativo dos resultados obtidos pelo Shell Netica, em percentual 
para a determinação da magnitude do risco decada microrganismo. 

ETAPA 1.5: Aceitação ou não do risco 

O quadro anterior, demonstra que para o caso do leite tipo há presença de 
microrganismos de alto, moderado e baixo risco à saúde humana. Os de alto e moderado 

Moderado Baixo 

90,2 

11,7 

5,52 

0,008 

0,39 

88,3 

31,5 

87,2 

0,012 

68,3 

0,019 

95,4



Capítulo 5: Aplicação do Modelo Proposto 72_ 

risco são _extremamente preocupantes porque são resistentes à temperatura de 
pasteurização. 

Os microrganismos de baixo nível de nocividade, neste caso, são indicadores de 
contaminação no processo de ordenha e do trajeto entre a fazenda e a usina. A presença de 
Escheria coli, por exemplo, indica contaminação fecal recente, ou seja, falta de higiene dos 
funcionários que trabalham após a etapa de pasteurização. . 

A Streptoccocus pyrogenes,. por ser mais resistente no ambiente do que a 
Escherichia coli, indica, neste processo, uma contaminação de mais longo tempo, ou seja, a 
higienização da fábrica não esta sendo bem feita. 

Detalhes sobre gerenciamento destes perigos serão descritos na etapa 5, após a 
identificação de pontos críticos de controle. 

_ 
A identificação de pontos críticos de controle pelo sistema original do HACCP se faz 

através da árvore de decisão, confonne visto no capítulo 2, parte de determinadas 
perguntas, que segundo as respostas avalia-se se é ou não um ponto crítico. As perguntas 
selecionadas enfocam basicamente se a etapa é redutora ou eliminadora de perigos, ou se 
existe um procedimento anterior ou posterior a etapa, em estudo, que fará esta redução. 

Na proposição deste modelo, a determinação de pontos críticos de controletambém 
parte de um seqüenciamento de perguntas que a empresa em estudo deve responder. 
Entretanto, a elaboração das perguntas toma-se mais abrangente por considerar além do 
enfoque do sistema HACCP original as situações de higiene, manutenção e capacidade, e 
em alguns casos, se existem análises para se verificar a eficiência do processo. 

Para cada etapa, relatada na figura 16, foram desenvolvidos figuras (19 a 27), 
ilustradas, que determinam quais as variáveis e atributos utilizados no Shell Netica. Os 
atributos específicos utilizados para a simulação do Shell Netica encontram-se sublinhados 
e em negritos.
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Capítulo 5: Aplicação do Modelo Proposta 32_ 

Os resultados obtidos pela simulação do Shell Netica encontram-se apresentados na 
figura 28. 

Recepção do leite cru/ indústria 59,10 40,90 

Resfriamento 85,60 14,40

~ 

Pré-aquecimento 24,80 75,20 

Padronização 42,70 57,30 

Armazenamento do leite pasteurizado 96,84 3,16 

Figura 28: quadro demonstrativo dos resultados obtidos pela simulação do Shell Netica para 
quantificação e determinação dos pontos críticos de controle para o processamento do leite 
tipo “C”. 

Os- PCC estabelecidos nesta apreciação concordam com aqueles encontrados no 
HACCP original, entretanto, a quantificação obtida neste modelo indica a importância relativa 
de cada um dos PCCs, o que no original é tratado com igual rigor. 

A pasteurização, por exemplo, normalmente é considerada pela literatura como um dos 
PCC de maior importância, especialmente pela sua atuação na destruição de microrganismos. 
Os resultados obtidos através deste modelo indicam uma importância de 68,20% para a 
pasteurização, enquanto que a maioria dos PCCs anteriores apresentaram um valor maior. Isto 
não diminuiu a importância da pasteurização no processo, mas indica que a maioria dos 
agentes patogênicos podem ser contidos em etapas anteriores do processo, pois a 
pasteurização sozinha é ineficiente de controlá-los. 

Limites críticos constituem uma faixa de valores no qual assegura que a etapa em 
estudo se manterá sob controle, impedindo que os agentes patogênicos se desenvolvam. Sua 
fundamentação baseia-se em legislações e literatura científica. A figura 29 mostra os limites 
críticos para cada PCC.



Capítulo 5: Apflcoçfšo do Modelo Proposto 33' 

Recebimento do leite cru/ indústria Acidez máxima: 18°D 
Temperatura: 5 7°C 
Antibiótico: ausência (limite do método) 

Resfriamento Temperatura máxima: 4°C 
Temperatura mínima: 2°C 

Pré-aquecimento NÃO É PCC 

Padronização NÃO É PCC 

Armazenamento do leite pasteurizado Temperatura máxima: 4°C 
Temperatura mínima: 2°C 

Figura 29: quadro demonstrativo dos limites críticos para cada etapa do processo. 

Cabe realçar que as etapas de pré-aquecimento e padronização, não são pontos 
críticos de controle, portanto não há uma necessidade de padronização dos limites de controle, 
estas etapas não influenciam na qualidade do produto final. 

Os procedimentos de monitoração são seqüências planejadas de observações ou 
medidas para avaliar se um PCC está ou não sob controle. Os procedimentos desta etapa são 
ajustados de acordo com cada empresa, entretanto seguem um questionamento proposto por 
alguns autores (HAJADENWRURCEL, 1998; MORTIMORE, 2000) 

A figura 30 relaciona os questionamentos o quê, como, quando e quem monitora cada 
etapa do processamento do leite tipo “C” que é PCC: 

O estabelecimento de medidas corretivas tem por finalidade orientar o funcionário caso 
a etapa que está monitorando saia do controle. O objetivo é o de promover uma resposta 
rápida de modo que o processo retome para o controle sem comprometer a inocuidade do 
alimento. 

Conforme descrito no capítulo anterior, o presente estudo aprimorou este item de modo 
que fossem detalhados em grupos, em função de cada fator influenciador do produto final-
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Recebimento do leite cru/ indústria 

"rë¿šrHá}§i¿}{i3"""` 

Padronização 

Armazenamento do leite pasteurlzado 

z.z.z.z.;.;.;.;-5. 

O qué? . 

Antibióticos. microrganismos, acidez e temperatura. 
Como? 
l<its para antibióticos, testes microbioiógicos, alizarol, redutase, 
termômetro. 
Quando? 
Na recepção, por produtor. 
Quem? ' 

Funcionário da plataforma 

O qué? 
Temperatura. - 

Como? 
Instrumento de controle (termômetro). 
Quando? ' 

Continuo / Cada tanque. 
Quem? 
Funcionário da plataforma. 

ÉÊÊÍÊÊÉÉÉÍÉÉÉÊÉÉÊÉ 

NÃo É Pcc 

NÃo É Pcc 

O qué? ' 

Temperatura e eiiciência de higienização. 
Como? 
instrumento 'de controle (termômetro); 
Inspeção visual; 
Blolumlnescêncla. 
Quando? 
A cada hora e após a higienização. 
Quem? 
Funcionário do setor. 

Figura 30: quadro demonstrativo dos procedimentos de monitoração de cada PCC. 
Fonte: adaptado de Garcia (2000).
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Os grupos para orientação de medidas corretivas no leite tipo com. base no sistema 
de apoio à decisão são: 

a. qualidade do leite cru; 
b. etapas do processamento/ PCC; 
c. perigos microbiológicos; 

d. características indesejáveis do produto final. 

Os processos decisórios empregados nos itens a, b e c desta etapa utilizarão os 
parâmetros empregados nas figuras 19 a 27, e os resultados contidos na. figura 28 da etapa 2. 

a. Qualidade do leite do leite cru 

Para iniciar o processo decisório, neste item, é necessário revisar os dados e 
informações das figuras 19, 28 e 30. ~ 

Identificação do problema 
._ 

Através da figura 19 verifica-se que o leite cru recolhido não apresenta boa qualidade, 
pois estão ocorrendo algumas falhas que levam a perda da qualidade e inocuidade do leite. 

Nesta aplicação, a empresa nao realiza o teste de antibióticos, a temperatura de 
chegada do leite varia entre 5 a 10°C, considerada temperatura crítica, e o prazo entre a 
ordenha _e o beneficiamento do leite está em tomo de 6 a 12 horas. 

O fato de não realizar o teste- de antibiótico permite que resíduos dos ,mesmos 
permaneçam no leite após beneficiado, o que pode acarretar problemas de intoxicação, alergia 
e desenvolvimento de resistência das bactérias aos antibióticos. A temperatura elevada 
durante o recebimento do leite e o longo tempo entre a ordenha e o recebimento permitem o 
desenvolvimento e proliferação de microrganismos patogênicos ao homem.

_ 

A lavagem. da plataforma também ê uma questão importante. Resíduos de leite parado 
levam ao processo de fermentação e consequentemente propiciam o desenvolvimento de 
microrganismos patogênicos. 

Em função dos perigos citados verifica-se através da figura 28 que a etapa de 
recebimento de leite cru apresenta uma alta probabilidade de ser PCC (59,10%), fato 

preocupante pois os perigospodem se alastrar para as demais etapas do processo. 

Desenvolvimento de altemativas. 
O desenvolvimento de altemativas pode ser dividido em dois grupos: um relacionado 

com os fomecedores e outro relacionado com a empresa.
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No primeiro caso deve-se reavaliar a qualidade do leite de cada fomecedor e tentar 
obter um consenso para a melhoria do produto. Medidas como pagamento por qualidade do 
leite, planilha de acompanhamento de fomecedores, multas, determinação do horário de 
entrega do leite, determinação da temperatura de chegada do leite, exclusão do 
credenciamento, fomecimento de veterinários pela empresa para acompanhamento dos 
animais, fomecimento de ração, vacinas, são algumas medidas que devem ser analisadas pela 
empresa em estudo. 

No segundo caso, a empresa deve reavaliar o seu sistema de limpeza, de controle de 
temperatura, compra de kits para detecção de antibióticos, análise de disponibilidade de 
pessoal do controle de qualidade e da limpeza. ' 

Escolha da melhor alternativa 
Pressupõem-se que a empresa em estudo é pequena e não dispõe de recursos 

financeiros para grandes investimentos. Manter um veterinário para atendimento dos animais 
dos fomecedores, bem como vacinas e ração é descartado para este momento. Entretanto, a 
compra dos kits paradetecção de antibióticos toma-se possível. 

As principais medidas são gerenciais, e estas incluem um cadastramento adequado de 
cada fomecedor, bem como, os resultados da análises físico-química do leite fomecido. 

No horário de entrega do leite, reorganizar os funcionários de modo que fiquem 
disponíveis para o acompanhamento da temperatura de chegada do leite, execução de 
análises de plataforma e limpeza da mesma. 

Implementação da decisão 
A implementação inicia-se com o treinamento dos funcionários e dos fomecedores, pois 

estes devem estar conscientes de suas responsabilidades. O objetivo consiste em realizar 
seções de orientação de Boas Práticas de Fabricação e as conseqüências da sua não 
realização.

z 

Implementação de gráficos de controle na empresa para acompanhamento da 
qualidade do leite pelos fomecedores e temperatura de chegada do leite. 

Controle e reavalia@"o 

Após a implementação, aplicou-se novamente~~o Shell Netica. para determinação do 
nível de risco que a etapa de recebimento do leite cru na indústria apresentava. Com a 
introdução da análise de antibióticos e controle de temperatura de chegado do leite esta etapa 
passou a ter uma probabilidade de 99,7% de não ser PCC.
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b. Etapas do processamento I PCC 
Devido a etapa do recebimento do leite já- te sido discutida durante o item de qualidade 

do leite cru, este tópico partirá da etapa de filtração e seguirá o processo descrito pela figura 
16. 

Filtração 

Identificação do problema ` 

Os principais problemas desta etapa são a freqüência de lavagem, a manutenção 
preventiva e a capacidade do filtro, dados estes observados na figura 20. Em função disto a 
probabilidade de ser PCC é extremamente. alta como pode ser observada na figura 28. 

Desenvolvimento de altemativas 
As alternativas para esta etapa são básicas, mas essenciais: 
o Aumento da freqüência da lavagem dofiltro 
o Limpeza das telas antes e após o uso 
o Aumento da manutenção preventiva 
o Diminuição do vazão do leite de modo que se ajuste a capacidade do filtro 
ø Reprocesso 

Escolha da melhor altemativa 
As quatro primeiras altemativas são importantes para o melhoramento do processo e 

portanto devem ser implementadas. A necessidade de reprocesso será implementada toda vez 
que houveralguma falha no filtro. z 

Implementação da decisão 
Semelhante a etapa anterior a implementação baseia-se principalmente no treinamento 

dos funcionários e na implantação de gráficos para o controle do filtro. 

Controle e reavaliação ' 

Após a aplicação das altemativas pode ocorrer o aumento de uma para três vezes, ou 
mais, a freqüência de lavagem das telas durante a passagem do leite; além disso, deverá ser 
observada a limpeza do filtro e das telas antes e após o uso; finalmente, realizar-se-á, no 
mínimo três vezes, a manutenção preventiva por bimestre e a adequação da capacidade do 
filtro. Agindo assim, a probabilidade de ser um ponto critico de controle diminui de 99,986 para 
76%. _
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Apesar de continuar ser um valor elevado, a nova probabilidade mostra um aumento da 
qualidade da etapa de filtragem, entretanto, cabe ressaltar que esta etapa por ter a função de 
retenção de agentes físicos e microbiológicos jamais deixará de ser um ponto crítico. 

R§§f(Í.ëm__9__IIÍQ..dQ_lQÂÍ§._Ç!Íl! 

Identificação do problema
_ 

Apesar desta etapa apresentar uma probabilidade inicial de 85,6% de ser PCC (figura 
28), os maiores problemas apresentados são a baixa freqüência de lavagem dos tanques e das 
tubulações (figura 21). 

Desenvolvimento de alternativas ~ 

ø Aumentar a freqüência de lavagem das tubulações de resfriamento; 
o Lavar antes e após o uso; 
0 Criar um sistema de monitoramento da limpeza, seja por análises microbiológicas e/ou por 

gráficos de controle. 

Escolha da melhor altemativa 
Todas as altemativas citadas são viáveis para a empresa em estudo, pois não necessita 

de grandes. investimentos, somente uma reorganização de pessoal. 

Implementação da decisão 
Idem a etapa anterior. 

Controle e reavalia@"o 
Aumentando a freqüência da lavagem das tubulações para duas vezes bem como 

procedendo a limpeza antes e após o uso a probabilidade passa a ser de 99,8% de não ser 
PCC:

H 

,E§Í,9€êQ§!Tl._šÍ9,lšz!ÍÊ€,9£!! 

Identificação do problema 
A estocagem do leite cru é uma etapa de extrema importância para o processo, pois 

caso seja feita de maneira deficitária permitirá o 'desenvolvimento dos microrganismos 
patogênicos. Na empresa em estudo, através da figura 22, verifica-se que os problemas 
potenciais são novamente a freqüência da manutenção preventiva e da limpeza do tanque. '
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Desenvolvimento de altemativas 
Idem a etapa anterior. 

Escolha da melhor altemativa 
Idem a etapa anterior. 

Implementação da decisão 
Idem a etapa anterior. 

Controle e reavaliação 
Inicialmente a probabilidade de ser PCC era de 98,47%, após a adoção das altemativas 

este valor passa para 3,31%. 

Pré-aquecimento do leite 
Esta etapa não se apresenta como um PCC para a empresa em estudo, neste contexto 

não aplicará o processo decisório, somente dada continuidade para a monitoração. 

Filtração / claraficação 
Identificação do problema 

Devido o processo de clarificação consistir em retirar do leite. as sujidades menores por 
centrifugação, novamente os principais problemas relaciona-se à freqüência de limpeza e a 
manutenção preventiva. 

Desenvolvimento de altemativas 
Idem a etapa anterior 

Escolha da melhor altemativa ' 

Idem a etapa anterior. 

Implementação da decisão 
'Idem a etapa anterior. 

Controle e-reavaliago ~ ~ 

Após a adoção das altemativas, aumento da freqüência de manutenção de uma para 
três vezes e limpeza antes e após. o uso o valor da probalidade passa de 98,28% para 45 % 
de ser PCC.
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Padronização do leite cru 
Esta etapa não se apresenta como um PCC para esta aplicação, neste contexto não 

será aplicado o processo decisório, somente será dada continuidade a monitoração. 

ldentificação do problema 
A pasteurização é uma da etapa muito importante para o beneficiamento do leite tipo 

“C”, entretanto sozinho não consegue garantir a inocuidade que o produto necessita, sua 
eficácia está diretamente relacionada com a execução das anteriores. Na» empresa em estudo, 
chama-se a atenção para a manutenção preventiva se a lavagem do pasteurizador após o uso. 

Desenvolvimento de aitemativas 
Idem a etapa anterior. 

Escolha da melhor altemativa 
Idem a etapa anterior. 

Implementação da decisão 
Idem a etapa anterior. 

Controle eu reavaliago 
implantando a freqüência manutenção preventiva para no mínimo três vezes por 

bimestre e adotando o sistema de lavagem antes e após o- uso esta etapa deixa de ser um 
PCC, obtendo um valor de 99,99% de não ser PCC: 

Alrmazenamenta..dQ.leite_pasteuäzadQ 
Identificação do problema _. _ ._ . . 

.Apesar de ser a última etapa o armazenamento do leite pasteurizado também pode 
influenciar a qualidade do produto final. Pois mesmo após a pasteurização pode ocorrer uma 
contaminação através do contato do leite com o tanque mal higienizado comprometendo o 
produto final, acarretando uma probabilidade alta de ser PCC. Na empresa em estudo, 
novamente chama-se a atenção para os perigos manutenção preventiva e-limpeza do tanque. 

Desenvolvimento de aitemativas 
Idem a etapa anterior.
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Escolha da melhor altemativa 
Idem a etapa anterior. 

Implementação da decisão 
Idem a etapa anterior. 

Controle e reavalia@'o 
Com a adoção das altemativas a probabilidade passa de 96,84% para 1,61% de ser 

PCC. 

c. Perigos microbiológicos 
Esta etapa tem como base a análise da figura 18, no qual ciassifica os microrganismos 

em alto, moderado e baixo risco de periculosidade no leite. Para melhor entendimento, o 
processo decisório será realizado de acordo com a magnitude do risco dos microrganismos. 

Mz¡Cf9fHÊ!7Í§m9§.ÊÍ€ÊÍÊê..P€!ÍÍ9!ll9§ÍQë!Í9 

Identificação do problema 
Dois microrganismos foram determinados de alto periculosidade: Bacillus cereus e 

Listeria monocytogenes. Segundo Davies & Wilkinson, 1973 Bacillus ce/eus é um 
contaminante de leite, cremes e outros produtos de laticínios, formador de esporos 
termoresistentes e produtor de toxinas. Goeppert, et al. (1973) relatam uma preocupação com 
esta bactéria, que uma vez no trato intestinal, provocam a liberação de toxinas (proteínas), 
sendo que em concentração superior a 105 células são capazes de provocar intoxicações no 
homem 

Segundo Franco & Landgraf (1996) esta bactéria é preocupante, pois uma vez 
formados esporos são necessários 24 minutos à 95°C para que ocorra a sua destruição. 
Entretanto, uma vez contaminado, a pasteurização do leite (que ocorre entre 72 - 75°C por 15 
segundos) não será suficiente para eliminação do problema, permanecendo no produto final. 

Ao contrário do Bacillus cereus, a bactéria Listeria monocytogenes não produz esporos 
e nem toxina, entretanto é terrnoresistente, consegue sobreviver a 63°C por 5 minutos, ou 
100°C por 15 segundos, ou ainda 80°C por 5 minutos (BRYAN, 1979). 
'^ No homem, esta bactéria pode causar infecção intestinal ou, em alguns casos, tomá-lo 
o seu reservatório. Os indivíduos que ficam assintomáticos, conseqüência da colonização do 
trato intestinal, podem contaminar utensílios, equipamentos ei matéria-pn`ma sem 
desenvolverem a doença. 

Franco & Landgraf (1996) chamam a atenção que a L. monocytogenes pode apresentar 
um aumento da resistência térmica uma vez que sejam submetidas a 44-48°C antes da
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temperatura final do tratamento. No processo de pasteurização leite, isto é muito preocupante 
pois o mesmo é submetido a um aquecimento prévio antes da pasteurização propriamente dita. 

Desenvolvimento de altemativas 
Entre as medidas eficientes de controle para ambos microrganismos citados 

anteriormente, destaca-se a esterilização do leite, neste caso, a temperatura poderá atingir 130 
a 150°C por 3 segundos, o suficiente para provocar a destruição das bactérias. 

B. cereus apresenta-se largamente distribuído pela natureza e L. monocytogenes, 
segundo Marth (1985), ainda não se conseguiu determinar claramente a origem de sua 
contaminação, dessa maneira, entre as altemativas de medidas de controle destacam-se: 

ø higiene do estábulo; 
ø alimentação adequada dos animais; 
o boas práticas de fabricação durante a ordenha; 
o limpeza e sanitificação correta dos equipamentos; 
o construção da indústria em locais adequados segundo o Regulamento da Inspeção 

Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal; 
o evitar o contato direto dos funcionários com o leite cru; 
ø controle sanitário dos animais. 

Escolha da melhor altemativa 
Por convenção, a temperatura do processo de leite pasteurizado não pode ultrapassar 

os 75°C por 15 segundos, isto faz com que a esterilização não pode ser aplicada para 
resolução do problema. Portanto, as altemativas mais cabíveis são as que se relacionam com a 
higiene e boas práticas de fabricação. 

Implementação da decisão 
A implementação da decisão inicia com uma reavaliação do processo da ordenha até a 

chegada do leite cru na usina de beneficiamento, considerando questões relativas a higiene 
pessoal e de equipamento, projeto dos prédios e instalações, local de ordenha, sanidade dos 
animais. Caso algum fator não esteja de acordo com a exigência da implementação deve-se 
realizar reuniões e avaliar o custo necessário para o melhoramento. 

Controle e reavaliação 
Independente das altemativas implantadas os microrganismos B. cereus e L. 

monocytogenes sempre continuarão sendo de alta periculosidade, pois não se altera as 
características particulares dos mesmos.
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A eficiência da execução das medidas de controle apresentadas como altemativas não 
será observada neste item, e sim durante quantifiwção dos PCCs (ETAPA 2 do modelo 
proposto), pois estes consideram variáveis do processo, equipamentos e da matéria-prima. 

M.i9LQ!Që!Qi§Q1.Q§..c1e.mode@da.l2§tlQQlosi;lêd§ 
Identificação do problema 

Três microrganismos foram determinados como de moderada periculosidade: Bacil/us 
subtilis, Clostridium perfringes, Staphylococus aureus. 

A bactéria Bacil/us subtilis é fomiadora de esporos e produtora de toxinas (JAWETZ, et 
al., 1991). Apesar de apresentar uma alta resistência térmica (toxina resiste a 100°C por 
algumas horas) sua presença nos alimentos está mais relacionadas aos processos 
deteriorantes (PELCZAR, REID & CHAN, 1980b). 

O CIostn'díum perfríngens apesar de pertencer ao gênero CIostn'd¡um apresenta nível de 
periculosidade menor quando comparado ao C. botulinum. A primeira toxina é responsável por 
infecção invasina, sendo necessário a ingestão mais de 10° formas vegetativas para iniciar a 
produção da enterotoxina. Entretanto o C. botulinum ocasiona distúrbios visuais, incapacidade 
de deglutir e dificuldade para falar, a morte pode ser ocasionada por paralisia respiratória ou 
parada cardíaca, sendo necessário apenas 1 a 2 p.g (JAWETZ, et al., 1991). ' 

O Staphylococus aureus é um patógeno importante para os seres humanos e 
responsável por muitas infecções graves, entretanto, não é capaz de formar esporos (JAWETZ, 
et a., 1991). No leite sua ocorrência está muito ligada a mastite das vacas, uma inflamação 
mamaria que conduz a um aumento da taxa de microrganismos infecciosos no leite, na ordem 
de milhões/ml (ICMSF, 1985b). 

A maioria das sub espécies de S. aureus são destruídas pela temperatura de 72°C por 
11 segundos, ou 75°C por 7 segundos (JOHNSON, NELSON & JOHNSON, 1990), ou seja, a 
temperatura de pasteurização. Entretanto, quando o nivel de contaminação é muito elevado, no 
caso de mastite, a pasteurização não consegue eliminar completamente as bactérias. 

Desenvolvimento de altemativas 
Como relatado no grupo anterior, a altemativa mais eficaz para o controle de 

microrganismos é a esterilização, que no caso não é cabível. 
De forma diferenciada'~do grupo anterior, os microrganismos relacionados agora 

apresentam particularidades que fazem com que as altemativas para medidas de controle 
sejam próprias para cada espécie. 

Em relação a B. subtilis sugere-se uma correta higienização do local da ordenha e da 
fábrica de modo que não permaneçam resíduos de leite que possam levar a deterioração.
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O C. perfringens inativa rapidamente as suas células vegetativas a 60°C, entretanto, os 
esporos apresentam resistência térmica Franco & Landgraf (1996). Dessa maneira, como 
medida preventiva, sugere-se diminuir o máximo possível o tempo entre a ordenha e o 
recebimento do leite cru na usina de beneficiamento. 

Como os estafilococos encontram-se amplamente disseminados pela natureza, toma-se 
impossível a sua eliminação do ambiente. Medidas de controle para este caso baseiam-se em 
uma limpeza eficiente dos locais de manipulação do leite, inclusive o local da ordenha, higiene 
dos funcionários, boas práticas de fabricação e controle sanitário das vacas. 

Escolha da melhor altemativa 
Por serem bactérias que têm características muito específicas, a escolha da melhor 

altemativa limita-se as que já foram levantadas no item anterior para cada microrganismo. 

Implementação da decisão 
Idem ao grupo anterior 

Controle e reavalia@“o 
Semelhante ao grupo anterior as bactérias B. subtilis, C. perfringes e S. aureus sempre 

serão de moderado grau de periculosidade, independentemente das medidas de controle 
escolhidas. Os resultados das medidas de controle apresentadas também serão verificados 
durante a quantificação dos PCCs (ETAPA 2 do modelo proposto). 

Microrganismos de baixa periculosidade 
Identificação do problema 

O terceiro grupo ilustrado na figura 18 são os microrganismos de baixa periculosidade, 
dentre estes pode-se citar: Bruoella sp., Campylobacter jejuní, Coxiella brunetti, Escherichia 
colí, Lactobacillus plantarum, Salmonella spp., Shige/Ia spp., Streptococcus faecíum, 
Streptococcus Iactís, Streptococcus pyogenes, Yersina enterocolitíca. 

Todos estes microrganismos estão relacionados com a falta de higiene da indústria de 
beneficiamento ou do local de ordenha, bem como de enfermidades inflamatórias dos animais. 

Desenvolvimento de altemativas - escolha da melhor altemativa 
Por serem considerados microrganismos cuja presença está relacionada a falta de 

higiene, as medidas de controle baseiam-se em revisar os programas de Padrões e 
Procedimentos Operacionais de Sanitização e Boas Práticas de Fabricação.
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Implementação da decisão 
Idem ao grupo anterior. 

Controle e avaliago 
ldem ao grupo anterior. 

d. Características indesejadas do produto final 

Além dos problemas decorrentes de desvios de processos, o leite cru ou processado 
pode apresentar problemas de natureza físico-química, microbiológica- e organolética, que o 
tomam impróprio para' o consumo. A detecção das causas que levam a formação desses 
defeitos é uma tarefa que requer um especialista para que sejam tomadas as medidas para a 
sua solução. 

Segundo Frazier & Westhaff (1988) o leite pode apresentar os seguintes- defeitos: 
o produção de gás 

_ ç 

o proteólise 

o alteração de viscosidade 
o alteração da gordura 
o produção de álcalis 
o modificação de sabor 
o modificação de cor 

Estas características indesejadas são decorrentes de falhas de processo ou problemas 
da matéria-prima que, uma vez conhecidas, podem ser evitadas. A figura 31 ilustra as 
possíveis alterações que podem aparecer no leite cru ou pasteurizado e os respectivos 
sintoma_Sz

H 

A presença de uma pessoa especializada em leite, que conheça o processo, os 
equipamentos, as alterações físicas, químicas e microbiológicas, nem sempre é uma condição 
possível na empresa. Este fato dificulta o reconhecimento dos problemas no momento em que 
aparecem, tomando a sua resolução difícil. -



_CapíIuIo 5: Aplicação do Modelo Proposta 9á 

. .Aumento da 
viscosidade ou 
mucosidade na 
parte superior 
do recipiente 
ou em toda 

Y massa liquida 

Viscosidade 

0 Leite azul intenso 
0 Leite azul 
o Leite amarelo 
0 Leite vermelho 
o Pigmentos vermelhos 
'dissolvidos no leite 

o Capa vennelha na 
superfície 

o Leite pardo 

. 
H' °°f âican P 

pmteófise ^'-TER^ÇÕES 

. Apzfeéâmenz Gases - Sflb°f=m'=fs°° as 
0 de “Puma . vezes pútridos 

o Aumento da acidez 
o Diminuição da tensão 
superficial 

z Sabor. ranço, amargo 
ou cetõnico 

O Sintomas do leite 

o Ácido ou azedo 
z Amargo 
o Açucarado ou açúcar

á 

queimado 
o Pescado 
ø Terra ou embolorado 
o Frutas 
o Putrefação 
o Estábulo 
o S3bãO 
o. Maite 

Figura 31: Representação das alterações indesejáveis do leite tipo “C” e as possíveis causas. 

Para efeito de interpretação das figuras mostradas a seguir convencionou-se utilizar a 
nomenclatura de: tipos de origem - são as diferentes fontes que levam a formação de uma 
alteração, causas primáfias - são aquelas desencadeadoras da alteração; causas secundárias 
e terciárias - .estas últimas- são os produtos originados devido a ação dos agentes 
desencadeantes. 

Após, dando continuidade a validação do modelo proposto, será concluído o processo 
decisório.
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ldentificação do problema 
Lipólise 

Lipólise é a degradação dos triglicerídios em ácidos graxos livres e sua formação pode 
ser de origem induzida, espontânea, microbiana ou química. A alteração devido a lipólise 

apresenta como sintomas o aumento da acidez, diminuição da tensão superficial e alteração 
das características organoléticas, em especial, a formação do sabor amargo, rançoso ou 
cetônico. 

A figura 32 representa a relação entre o tipo de origem e as causas que levam a 
formação da lipólise. ' 

Alteração do sabor 

Alteração de sabor é conseqüência de uma das alterações organoléticas do produto em 
função da ação de microrganismos, alterações bioquímicas normais do leite e/ou fermentação 
da lactose. Para cada fator influenciador da alteração há uma alteração com característica 
específica, com propriedades sensoriais diferenciadas. 

A figura 33 ilustra os fatores influenciadores e os tipos de origem que levam a 
alterações de sabor. 

Proteólise 

Proteólise é a degradação de proteinas a peptídios ou minoácidos livres, sua ação pode 
ocorrer a partir do segundo dia do leite processado alcançando o apogeu» no quinto dia. Fatores 
como armazenamento a baixas temperaturas, destruição pelo calor das bactérias lácteas e 
outras bactérias produtoras de gás, proteólise natural ou microrganismos proteolíticos são 
influenciadorespara a desencadeamento do processo. Os principais sintomas desta alteração 
é a formação de sabores amargos e as vezes pútridos. 

A figura 34 ilustra os fatores incluenciadores e os tipos de origem que levam a reação 
de proteólise.
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Produção de álcali 

Este tipo de alteração é provocada exclusivamente por ação de microrganismos que 
provocam a produção de álcali devida a formação do amoníaco, por exemplo, a partir da uréia, 
ou de carbonados, por exemplo, o ácido cítrico, (FRANZIER & WESHAFF, 1988) como 
conseqüência ocorre um aumento do valor do pH do leite. 

A figura 35 mostra as classes de microrganismos responsáveis por esta alteração. 

Ação de Pseudomonas Produção de álcali 

Microrganismos ƒluorescenscA. deV¡d3 3 f0ÍmaÇã0 d0 
viscolacfis amomaco 

LEGENDA 

|:| Tipo de origem l: Causa secundária 
Causa primária Í: Causa terciária 

Figura 35: Relação entre o tipo de origem e as causas que levam a produção do álcali. 

Alteração da viscosidade 

Tanto a viscosidade quanto a mucosidade podem se apresentar no leite, na nata ou no 
soro do leite, ainda que seja mais comum a ocorrência principalmente no leite e na nata que 
são vendidas no comércio. 

O aumento da viscosidade ou mucosidade podem ser devido a origem microbiana e 
não microbiana. As de origem microbiana são oriundas da substância formada da cápsula das 
bactérias, geralmente gomas, que se depositam no leite quando este se consen/a a baixas 
temperaturas. A de origem não microbiana é possível que seja derivada da formação de fibras 
originadas por mastite e certamente pela fibrina e por leucócitos do sangue da vaca, como 
também, pela formação de uma camada espessa de nata ou aparição de filamentos como 
conseqüência de finas películas de caseínas ou de albuminas durante o resfriamento do leite 
(FRANZIER & WESHAFF 1988). 

A figura 36 mostra os tipos de origem e as causas que influenciam ao aumento da 
viscosidade ou mucosidade.
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Alteração da cor 

A cor do leite ou da nata é influenciada pelas propriedades físicos-química, por 
exemplo, a quantidade de pigmento amarelo no leite, consistência do leite e pela alimentação 
recebida pelo animal. Estas alterações na tonalidade do leite, por si só, não são consideradas 
alterações significantes capazes de provocar a rejeição do leite. Entretanto, quando aliado a 
contaminação de microrganismos na superfície ou na espuma ocorrem alterações fortes nos 
pigmentos do leite, como também, passam a oferecer um risco a segurança alimentar 

(FRANZIER, & WESTHAFF, 1988). Outro fator de risco ocorre quando há uma alteração da cor 
do leite provocada por presença de sangue. Esta pode estar indicando uma infecção na 
glândula mamária, como também, cortes intemos ou e›‹temos, que tomam-se vetores para que 
outros microrganismos se instalem no leite. 

A figura 37 mostra a relação entre os tipos de origem e as causas que influenciam a 
alterações de cor. 

Produção de gases 

A produção de gás pode ser acompanhada por parte das bactérias que produzem 
ácido, com poucas exceções, esta modificação é prejudicial tanto ao leite como aos produtos 
lácteos. A produção de gás no leite pode se manifestar pela aparição de espuma na superfície 
do leite, se o leite está liquido, ou através de coalhadas com borbulhas (FRANZIER & 
WESTHAFF, 1988). 

A produção de gás depende dos tratamentos prévios a que o leite tenha sido 
submetido, como também a temperatura no qual é conservado. 

No leite fresco, as bactéria colifomie são as mais aptas para a produção de gás, ainda 
que as bactérias heterofermentativas produzam gás, mas em quantidades pequenas que não 
são verificáveis no leite. 

Em leite pasteurizado, as bactérias termorrestentes, como é o caso dos representantes 
dos gêneros Clostrídium e Bacillus, ambos conseguem resistir a altas temperatura de 
pasteurização e pennanecer vivos, trazendo risco ao consumidor após o produto embalado. 

A figura 38 ilustra rapidamente os tipos de bactérias prováveis de provocar a produção 
de gás no leite.
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Bactérias colifomies 

Bactérias 
Microrganimos homofermentativas 

Bactérias 
termoresistentes 
(produtoras de 
esporos) 

LEGENDA

~ ~ 
. . , . . . . . . . . . . . . , . . . , , . . . , . . . . . . . . . , . . . . . . 

Produzem gás 
em leite fresco 

Produzem gás 
em leite fresco 

Gêneros 
Clostridium e 
Bacillus 

Í: Tipo de origem :I Causa secundária 

Causa primária Z' Causa terciária 

Figura 38: tipos de bactérias prováveis de provocar a produção de gás no leite 

Desenvolvimento de altemativas 

Produzem gás 
em leite 
pasteurizado 

Como verificado, cada alteração do leite pode ser identificado por “sintomas” próprios. 
Para a aplicação deste modelo, escolheu-se o sintoma “sabor amargo” como indicação 

de alteração indesejável. Devido sua origem aparecer em mais de um tipo de alteração, 
dificultando a investigação da real causa do problema, faz-se necessário confrontar os 
sintomas e as alterações através da utilização do Shell Netica 

O Shell Netica é novamente utilizado, com novas variáveis e atributos, para auxiliar a 
identificação do problema, a figura 39, mostra as correlações que auxiliam o diagnóstico da 
alteração que leva o sabor amargo no leite.
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Nesta simulação as seguintes variáveis foram determinadas: o leite havia passado 
por um tratamento témiico; o período de lactação do animal estava no período ótimo, ou 
seja, antes dos 12 doze meses; não havia presença de infecção mamária; a alimentação 
apresentava-se em condições satisfatórios em quantidade e qualidade; a velocidade 
utilizada no equipamento de refrigeração do leite encontrava-se adequada; o leite estava 
exposto somente a presença de oxigênio. 

A figura 40 mostra o resultado da aplicação do Shell Netica para a detecção do tipo 
de alteração que provoca a formação do sabor amargo no leite. 

ze sem ..ä§ 

^'“°'a°=°-'°'°°_ 
É Liv°"S° 0 + 

^"°ffi°a° 59-8 " 

Pf°f°°liS° 4°-2 ...Ê í-fëfiëë ëifšff 
êâiâáââ. 

em ä 
:z:i:1llill>.lPl'zt'lãl5:z _ lz=:=;=:=z=z:52`lflQ: 

Figura 40: aplicação do Shell Netica para a detecção do tipo de alteração que provoca a 
formação do sabor amargo no leite. 

Os resultados obtidos indicam que as alterações de sabor e proteólise são as mais 
prováveis para o desenvolvimento do sabor amargo. 

No caso do desenvolvimento do sabor amargo pela alteração do sabor, segundo a 
literatura, pode ser proveniente de: animals em estágio final de lactação ou presença de 
bactérias do grupo coliforme no leite. 

A primeira hipótese está descartada, pois segundo as respostas fomecidas para a 
aplicação do Shell Netica, entretanto, a segunda leva a uma pesquisa mais ampla, pois a 
presença de colifonnes indica falta de higiene em algum local entre a ordenha e a fábrica. 

Em relação à proteólise, o desenvolvimento do sabor amargo pode ser proveniente 
da presença de microrganismos ou da ação da enzima proteolítica .natural do leite. Ambos 
os casos devem ser investigados, o primeiro, igualmente citado no parágrafo anterior, pode 
ser proveniente de falta de higiene, o segundo, a um tratamento térmico ineficiente, incapaz 
de destruir a enzima proteolítica do leite. 

Entre as altemativas disponíveis para resolver o problema pode-se citar: 
0 verificação do estado de sanidade dos animais;
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. verificação de boas práticas de fabricação durante a ordenha; 

. higiene adequada do estábulo; 
o higiene adequada dos utensílios e equipamentos dentro da usina de 

beneficiamento; 

o manutenção do pasteurizador; 
o aferição dos instrumentos medidores de temperatura. 

Escolha da melhor aitemativa 
Todas as altemativas citadas anteriormente devem ser aplicadas para evitar a 

formação do gosto amargo, entretanto, pode-se criar uma ordem de prioridade para facilitar 
a sua implantação. 

Implementação da decisão 
A implantação das medidas inicia-se refazendo uma revisão da qualidade do leite cru 

que chega a fazenda, observando principalmente a presença de microrganismos 
indicadores de contaminação fecal em diversos pontos entre a ordenha e a usina de 
beneficiamento. Com este resultado pode-se determinar qual local necessita de maior 
controle. 

A introdução de cartas de controle de sanidade dos animais, da temperatura e dos 
resultados dos testes microbiológicos tomam-se essenciais para a eliminação da 
caracteristica indesejada. 

Controle e reavalia@"o 
O controle e a reavaliação serão verificados durante a etapa número dois do modelo 

proposto, pois se a quantificação dos PCC diminuir, a probabilidade de ocorrer uma 
alteração indesejável no produto final também diminuirá. 

A verificação consiste na utilização de procedimentos em adição àqueles utilizados 
na monitoração para evidenciar se o Sistema HACCP está funcionando corretamente. 

Basicamente esta etapa é realizada a partir de três procedimentos que são: 

d) Reavaliação técnica e científica: consiste em uma revisão dos limites críticos a 
partir de literatura cientifica. Os dados técnicos e científicos devem partir de
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fontes confiáveis e, quando necessário, validados laboratorialmente por pessoal 
capacitado; 

e) Validação do plano: consiste na verificação se o plano HACCP está funcionando 
bem. Este procedimento ocorre com análises laboratoriais extras as 
programadas para a verificação da manutenção ou não dos padrões desejados; 
as amostragens devem ser estatisticamente representativas; 

f) Processo de reavaliação: deve revisar todos os documentos obtidos com a 
implantação do sistema HACCP e fazer uma análise criteriosa dos dados 
obtidos. Também, devem ser realizadas inspeções visuais de operação para 
observar se os PCC estão sob controle e treinamento dos funcionários. 

Para execução destes procedimentos não há um período a ser deflnido, o objetivo é 
fazer uma “análise surpresa” para detecção da real situação do processo. Durante a 
implantação do plano HACCP ou quando ocorre qualquer alteração na matéria-prima 
/processo a verificação deve ser mais freqüente, entretanto, com a estabilidade do processo 
esta verificação passa a ser semestral, sempre por auditores extemos. 

Registros que devem ser utilizados no Sistema HACCP: 
o Descrição da equipe HACCP e definições de responsabilidades de cada 

integrante; 

ø Descrição do produto estudado; 
ø Descrição de cada etapa do processamento; 
ø Fontes científicas no qual se embasaram para a determinação dos PCCS; 
- Sistema e programa de monitoração; 
o Registro de ações corretivas; 
o Registro dos procedimentos de verificação do Sistema HACCP. 

5.3 Resumo do Capítulo 

A aplicação do modelo de gerenciamento de riscos alimentares foi realizado no 
processamento do leite tipo Desta aplicação resultaram melhorias expressivas, quando 
comparados com o sistema HACCP tradicional. Entre as principais, cita-se: estimativa da 
magnitude de periculosidade de cada microrganismo, quantificação de cada etapa do
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processo em ser PCC ou não, aplicação de processo decisório para auxiliar a etapa de 
estabelecimento de medidas corretivas. 

O próximo capítulo dissertará sobre os resultados alcançados, fazendo um 
comparativo com o sistema HACCP tradicional e os trabalhos dos principais autores sobre o 
assunto.



Discussão
\ 

Este trabalho teve como foco principal a validação de um modelo que implementa 
ferramentas quantitativas e a Avaliação de Riscos, também de caráter quantitativo, nas 
etapas um, dois e cinco do Sistema HACCP tradicional. O objetivo desta implementação é 
proporcionar um sistema de gerenciamento de riscos em indústrias de alimentos, capaz de 
antecipar as soluções aos problemas, permitindo, assim, a tomada de decisões mais 
eficientes e seguras.

C 

A tendência de se utilizar ferramentas quantitativas para auxiliar nas tomadas de 
decisões, em especial, em relação aos microrganismos, é mencionada por vários autores. 
Zwietering, Wit & Notermans (1996) sugerem a utilização da disciplina microbiologia 
preditiva para estimar a taxa de crescimento de Bacil/us cereus em leite pasteurizado; 

Swanson & Anderson (2000) propõem a implementação de dados sobre microrganismos 
como maneira para auxiliar a validação e verificação do sistema HACCP; Hoorsnstra et al. 
(2001) identificam os fatores de riscos quantitativamente para suprir o caráter qualitativo do 
sistema. 

As modificações estabelecidas nas etapas do sistema HACCP original conferem 
maior interatividade entre as decisões e seus resultados, além de um feedback continuo. 
Esta interatividade, aliada ao caráter quantitativo, proporciona subsídios para se efetuar 
prognósticos mais precisos sobre as causas responsáveis por um determinado problema e a 
freqüência de sua ocorrência. Estas características estão de acordo com a perspectiva de 
Waddell & Sohal (1994), que destacam a necessidade de um correto prognóstico, com base 
em informações precisas, para que se possa_criar estratégias e decisões táticas gerenciais.
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Em indústrias alimentícias, as tomadas de decisões relativas à segurança alimentar 
iniciam-se com o conhecimento dos possíveis perigos que podem causar danos à saúde do 
consumidor, decorrentes da ingestão de microrganismos nocivos. 

Devido à sua importância para a segurança alimentar, a identificação de perigo tem 
sido objeto de vários estudos (van GERWEN, et al.,1997; MOSSEL, et al., 1998; RA`l`l`RAY, 
FLOROS & LINTON, 1999), com enfoques diferenciados na metodologia de identificação de 
microrganismos patogênicos, tendo como ponto comum a preocupação de se estudar as 
variáveis que complementam este processo, deixando-o mais preciso. 

Nesta abordagem, Tondo (2000) salienta que a etapa de identificação de perigo no 
sistema HACCP, provavelmente, é a mais importante ou, no mínimo, de grande relevância 
na sua implantação e, portanto, deve ser realizada criteriosamente. O autor sugere a 
utilização de métodos eficientes e precisos para que se possa retratar com segurança a 
realidade da indústria. 

No modelo proposto, tendo em vista a importância desta primeira etapa, realizou-se 
uma pesquisa exaustiva e criteriosa acerca de todos os fatores relacionados com a 
segurança microbiológica. Entre as informações usadas destacam-se os fatores intrínsecos 
e extrínsecos dos alimentos, o valor D, identificação da produção de esporos do 
microrganismo, e das possibilidades de intoxicaçãoa, infecçãd' ou toxinfeçãos e dados 
epidemiológicos dos microrganismos. No sistema HACCP tradicional, as informações 
baseiam-se apenas nos fatores intrínsecos e e›‹trínsecos dos alimentos (SEBRAE, 1999). 
Assim, no modelo proposto utilizam-se informações mais detalhadas dos perigos 

microbiológicos, permitindo que a etapa de estabelecimento de medidas corretivas tenha 
mais subsídios para as tomadas de decisões. 

Esta coletânea de dados forma a base de dados de microrganismos, que permite 
uma caracterização individual de cada um deles, auxiliando a determinar a estimativa do 
respectivo nível de periculosidade.

A 

Em função da escassez de dados, as publicações relativas ao emprego do sistema 
HACCP tradicional (EHIRI, MORRIS & McEWEN, 1995; CULLOR, 1997; MORENO, 
GARCÍA & ALONSO, 1997; HAJADENWURCEL, 1998) têm demonstrado que a etapa de 
identificação de perigo, por usar poucas informações, não caracteriza os microrganismos 
satisfatoriamente, de modo que se possa criar critérios de melhorias e/ou correções. 

Segundo Bryan (apud GONÇALVES, 1998, p. 40-42): 
3 intoxicações: são provocadas por alimentos contendo agentes tóxicos. 
4 Infecções: são as doenças de origem alimentar causadas pela ingestão de microrganismos patogênicos que 
penetram na mucosa intestinal e se multiplicam, podendo migrar para outros tecidos. 
Toxinfecções: são as doenças de origem alimentar causadas pela ingestão de um grande número de bactérias 

de cepas enterotoxigênicas, sua subseqüente multiplicação no trato intestinal, a produção de enterotoxinas e sua 
liberação nos intestinos.
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A caracterização dos microrganismos, em função do nível de periculosidade, pennite 
a tomada de decisões pautada em informações mais precisas sobre quais microrganismos 
têm prioridade de eliminação; da mesma forma, permite a identificação de onde ocorre a sua 
introdução no alimento e as formas de se evitar a presença desses agentes nocivos. 

Com este intuito, Notermans & in't Veld (1994) começaram o estudo de 
caracterização do nível de patogenicidade dos microrganismos através de testes 

laboratoriais e conhecimentos de fatores intrínsecos e extrínsecos dos alimentos que levam 
a sua sobrevivência e/ou desenvolvimento. Em trabalhos subseqüentes, Notermans & Jouve 
(1995); Notermans, et al. (1995); Nortemans & Teunis (1996); Nortemans & Mead (1996); e 
Hoornstra et al. (2001) iniciaram a caracterização do nível de patogenicidade através da 
Avaliação de Riscos. 

Convém acrescentar que a Avaliação de Riscos é formada pelas etapas de 
identificação de perigo, avaliação de exposição, avaliação de dose resposta e 
caracterização de risco (NACMCF, 1998). 

A identificação de perigo visa conhecer os agentes patogênicos e suas 
potencialidades em causar danos no consumidor, quando este consome o alimento 
contaminado (NACMCF, 1998). Sua implementação também pode ser realizada através de 
modelos matemáticos, para predição do comportamento de cada microrganismo ao longo da 
vida de prateleira do alimento. Elliott (1996), Zwietering, Wit & Notermans (1996) e Baranyi, 
Pin & Ross (1999) sugerem a predição de microrganismos em alimentos como ferramenta 
para auxiliar as tomadas de decisões, tomando-as mais concisas e confiáveis. 

Entretanto, apesar de os modelos matemáticos terem sua utilidade reconhecida para 
auxiliar na identificação de perigos, sua aplicação, na realidade industrial, é dificultosa, pois 
o crescimento dos microrganismos, que é próprio de cada espécie, depende da correlação 
de muitos fatores e acontece de- modo particular. Em função disso, cada cun/a de 
crescimento de microrganismo se aproxima a um modelo matemático próprio. Para a 
maioria dos microrganismos, não se conhece o comportamento, o que impede de 
determinar a que modelos matemáticos seu desenvolvimento se aproxima. Além disso, 
devido ao caráter particular do desenvolvimento de cada microrganismo, em determinada 
situação, torna-se impossível a generalização de todos em um só modelo matemático. 

Por esses motivos, o presente estudo deixou de considerar, neste momento, a 
utilização destes modelos na predição de microrganismos. Entretanto", cabe ressaltar que 
quando houver dados disponíveis para a determinação destes modelos matemáticos, o 
modelo proposto pode ser aprimorado para a sua inclusão. 

Neste trabalho, optou-se por utilizar sistemas especialistas para auxiliar a execução 
da Avaliação de Riscos. Sistemas especialistas, segundo Ryan (1989), são capazes de 
operar com uma grande base de conhecimento, processando informações minuciosas.
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Apesar de nunca substituir o especialista, a maior vantagem deste sistema consiste em 
fornecer consultas rápidas para facilitar as tomadas de decisões sobre uma determinada 
situação. 

Sistemas especialistas podem ser desenvolvidos com base em várias técnicas. No 
modelo proposto, utilizou-se o Shell Netica, uma ferramenta probabilística modelada, 
utilizando redes bayesianas para auxiliar: a estimativa de quantificação do nível de 
patogenicidade dos microrganismos (etapa 1), a identificação dos pontos críticos de controle 
(etapa 2) e a determinação das prováveis causas do sabor amargo no leite pasteurizado 
(etapa 5). Cabe ressaltar que a etapa 1, mencionada, é a própria Avaliação de Riscos. 

O Shell Netica, sistema que tem a finalidade de diagnosticar, é formado por “nÓs", 
que representam as variáveis (sintomas) e os atributos (critérios), que criam os valores de 
probabilidade. Sua aplicação tem se restringido à área médica (TOLEDO, 2000), entretanto, 
Durkin (1994) sugere a utilização de modelos bayesianos quando não se dispõe de dados 
históricos sobre os problemas estudados, como é o caso do presente trabalho. 

A base para a execução do Shell Netica são as regras de conhecimentos, 
determinadas por especialistas, que auxiliam a determinação das probabilidades de cada 
evento. Estas regras são formadas por uma base de dados ou informações. No modelo 
proposto, utilizou-se bases de dados com informações sobre as características físico- 

químicas do leite tipo caracteristicas dos microrganismos e informações sobre 
equipamentos, processos e características indesejáveis do leite. 

A base de dados de microrganismos utilizada no modelo proposto representa uma 
necessidade atual para a implantação de qualquer sistema de gerenciamento. Entretanto, a 
sua aquisição depende de trabalhos que tenham sido executados anteriormente, embora, na 
prática, muitas vezes isso não aconteça porque os resultados não estão disponíveis. Com 
esta preocupação, Pennington, et al. (1995) organizaram informações sobre alimentos, 
suas características, ingredientes e informações nutricionais em uma base de dados 
organizada em um programa computacional de fácil acesso; van Genlven et al. (1997) 
organizaram os dados através de tabelas, que eles chamam de regras de conhecimento, 
onde as características do alimento, dos microrganismos e do processo são confrontados. 

Cabe salientar que uma das grandes vantagens de se desenvolver bases de dados é 
que estas podem ser melhoradas continuamente, permitindo que a Avaliação de Riscos e o 
Shell Netica sejam implementados ao longo do tempo. 

O uso do Shell Netica tomou-se uma vantagem no modelo proposto, pois além de 
auxiliar o diagnóstico, também pemiitiu correlacionar inúmeras variáveis simultaneamente, o 
que não acontece no sistema HACCP tradicional. Este último, em nenhuma etapa apresenta 
o caráter quantitativo, indicando as possíveis causas do problema, além disso, há uma 
limitação de variáveis analisadas em cada etapa.
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A identificação de pontos críticos de controle, oonfomte explanado no capítulo 2, é 
um ponto, etapa ou procedimento em que se pode aplicar medidas de controle para 
prevenir, eliminar ou reduzir os perigos a níveis aceitáveis. A determinação de ser ou não 
um ponto crítico baseia-se praticamente na árvore de decisão (KUAYE, 1995). Na prática, 
isto é insuficiente, por isso o modelo proposto inclui no processo de determinação de pontos 
críticos de controle variáveis de “manutenção preventiva" e “aspectos dehigiene”, bem 
como o Shell Netica, para auxiliar a ponderação da ação de cada variável e atributo. 

No sistema HACCP tradicional, não existe uma classificação de prioridade para os 
PCCs, simplesmente considerando todos com a mesma ponderação. 

O benefício de se ter valores quantificados para cada etapa do processo,'em função 
das variáveis, permite que se efetue as decisões com a análise de qual etapa' merece mais 
atenção e que variáveis estão influenciando para aquele valor numérico. » 

Este fato foi visualizado em dois momentos do capítulo 5: o primeiro, durante a etapa 
dois (identificação de pontos críticos de controle), e o segundo, na etapa cinco 

(estabelecimento de medidas corretivas). 
O primeiro momento desmistificou que a etapa de pasteurização era a grande 

responsável pela garantia da inocuidade do leite para o consumidor. Por esta análise, 
verificou-se que etapas anteriores, apesar de serem de execução e empregarem 
equipamentos mais simples, influenciam na qualidade do produto final-. Se estas etapas não 
forem bem executadas, somente o pasteurizador não conseguirá destruir todos os 
microrganismos.

_ 

Neste sentido, os trabalhos desenvolvidos por Sharp, Paterson & Barrett (1985), 
Holsinger, Rajkowski & Stabel (1997); lbarrola, et al. (1998) demonstram a importância da 
pasteurização no beneficiamento do leite, entretanto, todos eles relacionam a sua eficiência 
com a qualidade inicial do leite cru. 

Holsinger, Rajkowski & Stabel (1997) mencionam que vários microrganismos 
termorresistentes não são destruídos pela pasteurização padrão (72-75°C/15 seg.), que 
corresponde à utilizada para o leite tipo “C” no Brasil. Estes microrganismos somente são 
destruídos quando se utiliza temperatura enérgica acima do seu valor D, tratamento térmico 
chamado UHT (ultra-hígth temperature) (135-150°C/3 seg.). 

No modelo proposto, destacam-se três etapas do processamento do leite tipo 
que, no HACCP tradicional, não recebem a devida atenção. A etapa de recebimento do leite 
exerce grande influência, pois se o leite demorar para ser entregue na usina de 
beneficiamento, após a ordenha, e se estiver contaminado por microrganismos 
termorresistentes, nenhuma etapa do processamento terá capacidade para destruí-los. A 
etapa de filtração, por ser responsável pela eliminação de sujidades macro e microscópicas, 
normalmente não recebe atenção para a questão de higiene e manutenção preventiva. A
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etapa do armazenamento do leite pasteurizado também foi considerada importante, pois 
mesmo após o leite passar pela pasteurização, pode recontaminar-se e permanecer assim 
até ser consumido. 

No segundo momento, abordado no capítulo 5, concemente à execução da etapa de 
estabelecimento de medidas corretivas, utilizou-se o processo decisório da figura 13, com o 
intuito de organizar uma seqüência de atividades para as tomadas de decisão. Com o apoio 
do Shell Netica, conseguiu-se verificar de imediato o quanto de melhoria poderia ser 

alcançado. A figura 41 apresenta um quadro comparativo entre as estimativas de ser PCC 
antes e após as tomadas de decisão para cada etapa do processamento do leite tipo “C”. 

R°°eP?*Í9..°_9 '°,lÊ?..Ê??/.Íll.9§l§ÊlÍÊ_._,_.... 

R°Sf“am°"*° 

___.____..42-7°, 

Armazenamento do leite 96,84 1 ,61 
pasteurizado 

Figura 41: Quadro representativo da comparação do PCC antes e após as tomadas de 
decisão para cada etapa do processamento do leite tipo 

Nesta figura, obsen/a-se a influência direta das tomadas de decisão sobre a melhoria 
da qualidade do sistema de beneficiamento do leite tipo Na etapa filtração, apesar de 
diminuir a probabilidade de ser PCC, verifica-se que o monitoramento deve continuar, 
mesmo após a implantação das decisões. Este fato fortalece a idéia de que somente a 
pasteurização não conseguirá garantir a inocuidade do leite. 

Os resultados apresentados na figura 41, após as tomadas de decisões, não indicam 
que o processo possa deixar de ser controlado, mas que, dentro dos padrões estipulados 
pela empresa, as etapas estão produzindo com maior segurança microbiológica. 

Alcançando este objetivo, semelhante ao sistema HACCP tradicional, concentram-se as 
atividades nas etapas 6 e 7, respectivamente, no estabelecimento dos procedimentos de 
verificação e no estabelecimento dos procedimentos de registro. Esta verificação da 
melhoria estimula os funcionários a continuar aperfeiçoando o processo, fato que, no 
sistema HACCP tradicional, é invlävel.
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Na etapa 5 do modelo proposto, estabelecimento de medidas corretivas, também 
foram incluídos itens sobre a qualidade do leite cru, perigos microbiológicos e características 
indesejáveis no produto final. Com exceção dos perigos microbiológicos e das etapas de 
processamento, comentadas anteriormente, as demais não são mencionadas no sistema 
HACCP tradicional. A inclusão-destes itens no modelo proposto derivou da observação dos 
fatores influenciadores de alterações no leite. 

O leite cru está susceptível à contaminação de microrganismos patogênicos através 
do contato humano, de poeira, de fezes, de equipamentos (BRYAN, 1983) e, dependendo 
da maneira como é transportado para a empresa, estes microrganismos podem multiplicar- 
se em proporções exageradas, dificultando a sua eliminação. ' 

Frente a este fato, no modelo proposto foram incluídas variáveis como temperatura 
de chegada do leite, prazo entre a ordenha e o beneficiamento do leite, freqüência e período 
de lavagem .da plataforma e identificação de análises de fraudes, para auxiliar a 
determinação da probabilidade de ser PCC, ou não, na etapa de recebimento de leite cru na 
usina de beneficiamento. Para a determinação de PCC, o sistema HACCP tradicional, 
basicamente, concentra-se na verificação, naquela etapa, da destruição, ou não, do 
microrganismo. 

A preocupação com a qualidade microbiológica do leite cru tem sido mencionada por 
Potter, et al. (1984) e Holsinger, Rajkowski & Stabel (1997), sendo que. seus trabalhos 
chamam a atenção para as conseqüências da ingestão de leite contaminado. 

Os perigos microbiológicos são citados e questionados no sistema HACCP 
tradicional. Entretanto, não são mencionados aspectos relacionados à sua origem, 
resistência à pasteurização e aspectos epidemiológicos, como realizado no modelo 
proposto. A avaliação destes itens permite a quem toma as decisões verificar qual o custo e 
o benefício de uma altemativa para a eliminação dos microrganismos, pois, muitas vezes, 
procedimentos de higiene e controle sanitário dos animais são suficientes. 

No sistema HACCP tradicional, esta análise é dificultada, pois ositens mencionados 
são considerados pré-requisitos, ou seja, são análises que devem anteceder à aplicação do 
sistema HACCP. Wallace & Williams (2001) mencionam que os pré-requisitos, apesar de- 
serem essenciais para a implementação do plano, dificultam o processo devido à sua 
extensão e falta de um contato maior com o próprio plano. 

A validação do modelo de gerenciamento de riscos no processo de beneficiamento 
do leite tipo “C” demonstra que as tomadas de decisões, para serem seguras, precisam de 
muitas informações disponíveis e confiáveis. .

C 

Inicialmente, este fato passou a ser limitante para o desenvolvimento do modelo 
proposto. Para o caso do leite tipo necessitou-se de conhecimentos sobre as 
características fisico-químicas dos alimentos, o modo de fabricação, os equipamentos
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utilizados, os fatores intrínsecos e extrínsecos dos alimentos que influenciam os 
microrganismos, informações epidemiológicas, as características biológicas dos 
microrganismos, a legislação e as metodologias reconhecidas pelas entidades 
responsáveisõ, como já citadas no capítulo 1. 

Entretanto, apesar do grande volume de informações a serem geradas, uma vez 
obtidas, permitem que a empresa possa prever os problemas e antecipar as soluções, 
ficando a seu critério tomar decisões mais pertinentes para cada situação, nos diversos 
momentos. 

A adoção de qualquer sistema de gerenciamento, em especial dos perigos 

alimentares, apresentam inicialmente uma resistência da empresa. Taylor (2001), através de 
uma pesquisa em pequenas empresas, relata que os investimentos necessários para a 
implantação do sistema HACCP e os custos de sua manutenção e validação são os 
principais fatores para desestimular a sua implantação. Neste contexto, Panisello & Quantick 
(1998) relatam que as empresas que desejam implantar o sistema HACCP devem estar 
preparadas, com uma gerência comprometida, horas de treinamento de funcionários, 

recursos disponíveis e adequação com as legislações específicas, além da disposição para 
transpor barreiras técnicas que podem surgir. 

No modelo proposto, estas dificuldades também são salientadas num primeiro 

momento. Entretanto, após o investimento inicial, durante a manutenção do processo, os 
benefícios compensam os custos, através da organização gerencial completa, evitando 
perdas e maximizando o processo. - 

Além disso, o modelo proposto apresenta a característica de aprimoramento 
contínuo, onde todas as infonnações podem ser complementadas, à .medida que os 
resultados dos estudos vão sendo disponibilizados, permitindo, também, que as decisões 
possam ser aperfeiçoadas continuamente. 

Alguns estudos, ao longo da última década, ressaltam a necessidade da inclusão de 
análises quantitativas no sistema HACCP, sugerindo a incorporação da Avaliação de Riscos

6 FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nation - Organização de Alimentos e Agricultura das 
Nações Unidas), CCA (Codex Alimentarius Commission - Comissão do Codex Alimenta/tum), WHO (World 
Health Organization - Organização Mundial da Saúde), ICMSF (International Commission on Microbiological 
Specifications for Foods) - Comissão Internacional de Especificações Microbiológicas para Alimentos).
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em algumas etapas (CORLE`l`l' Jr., STIER, 1991; NORTEMANS et al., 1995; NORTEMANS 
& MEAD, 1996; HOORNSTRA, et al., 2001). Cabe acrescentar que este trabalho possibilitou 
não somente implementar o sistema HACCP, mas, principalmente, validá-Io em uma 
indústria de laticínios.

D



Conclusoes 

A análise dos resultados deste trabalho, nas condições em que foi realizado, atendeu 
aos objetivos geral e específicos, pemtitindo as seguintes conclusões: 

o modelo proposto desenvolvido possibilitou concretizar a viabilização e 
validação da Avaliação de Riscos nas etapas um, dois e cinco do sistema 
HACCP, em uma indústria beneficiadora de leite tipo “C”; 

as propriedades do sistema HACCP e da Avaliação de. Riscos demonstraram, 
através de sua descrição, que estão aptos a auxiliar a prevenção de toxi- 

infecções, entretanto, apresentam características distintas, respectivamente, 
qualitativa e quantitativa, cuja implantação isolada nas indústrias alimentícias não 
proporciona a precisão dos resultados esperados. O modelo proposto 
demonstrou que, quando a Avaliação de Riscos passa a ser considerada no 
sistema HACCP, suas qualidades são sinergizadas, proporcionando benefícios 
muito maiores para as empresas; 

a aplicação da Avaliação de Riscos na primeira etapa do sistema HACCP 
permitiu diagnosticar os perigos microbiológicos que podem permanecer no leite, 
de acordo com as características próprias do processo estabelecido; 

a validação deste trabalho demonstrou que, para auxiliar a estimativa de 
periculosidade de cada microrganismo, além dos fatores intrínsecos e
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e›‹trínsecos dos alimentos, é fundamental o conhecimento de dados referentes à 
biologia e aos aspectos epidemiológicos; 

para aumentar a segurança alimentar, o gerenciamento de riscos necessita, cada 
vez mais, de informações precisas, provindas das várias áreas de conhecimento, 
como por exemplo: a microbiológica, a mecânica, a produção e a tecnologia de 
alimentos; 

o modelo proposto demonstrou a necessidade de se incluir itens sobre 
“manutenção preventiva”, “sistema de limpeza”, “freqüência de lavagem” e 
“capacidade do equipamento”, não considerados no sistema HACCP tradicional, 
para auxiliar a identificar se as etapas do processo são, ou não, PCCs; _ 

a descrição detalhada do conhecimento das várias- alterações indesejáveis do 
leite e as suas causas permitiram reavaliar as situações que proporcionaram o 
desencadeamento de problemas; '- 

a utilização de ferramentas quantitativas, especificamente o Shell Netica, 

demonstrou, no modelo proposto, a viabilidade de se trabalhar e correlacionar 
diversas variáveis simultaneamente .para auxiliar nos diagnósticos. No caso deste 
trabalho, foram: determinação do nível de patogenicidade dos microrganismos, 
estimativa no nivel de cada etapa ser, ou não, PCC, diagnóstico das causas mais 
prováveis do sabor amargo no leite tipo “C”; 

as características quantitativas dos resultados fomecidos pelo emprego do She/I 
Netica permitiram determinar quais etapas do processo deveriam ser priorizadas 
e também quais as altemativas mais indicadas para cada caso; 

devido à necessidade da coleta de vários dados e informações para o processo 
de implantação, o modelo proposto demonstrou ser mais complexo que o sistema 
HACCP tradicional e a Avaliação de Riscos. Entretanto, a sua manutenção 
proporciona informações para tomadas de decisões mais seguras e precisas, 
além da previsão de possíveis problemas e suas soluções;
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o as decisões implantadas com o modelo proposto podem ser reavaliadas à 
medida em que novas informações e dados forem divulgados pela ciência, 

pemwitindo, assim, um aprimoramento contínuo.
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Atividade de água 
(Aa) 

Define-se a atividade de água como a relação existente entre a 
pressão parcial de vapor da água na solução ou no alimento e a 
pressão parcial de vapor da água pura, a uma dada temperatura. Em 
palavras mais simples, é a água na forma disponível no alimento para 
o metabolismo de microrganismo. Esta pode variar de O a 1. A 
maioria das bactérias deteriorantes não se multiplicam em atividade 
de água inferior a 0,91, enquanto que fungos deteriorantes podem 
fazê-lo em Aa de até 0,80.

E 

Potencial de oxi- 
redução (Eh) 

Os processos de oxidação e de redução estão relacionados com a 
troca de elétrons entre compostos químicos, podendo ser definidos 
como a facilidade com que determinado substrato ganha ou perde 
elétrons. Quando ocorre um processo de oxidação, o composto perde 
elétrons e passa a ter uma diferença de potencial positivo; o inverso 
acontece, quando ocorre o processo de redução. Microrganismos que 
requerem valores positivos de Eh., ou seja, ambiente rico em oxigênio 
disponível são chamados de aeróbios, microrganismos que 
necessitam de valores baixos de Eh negativos são chamados de 
anaeróbios. Esta classe não se restringe a ambientes sem oxigênio, 
microrganismos anaeróbios facultativos sobrevivem com ou sem 
oxigênio disponível, e neste caso, os valores de Eh não são 
parâmetros que influenciam o seu desenvolvimento. 

Figura 42: Quadro com as definições dos parâmetros intrínsecos dos alimentos que 
influenciam os microrganismos. 
Fonte: Franco (1996).
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Temperatura refere'-se à temperatura ambiente onde o alimento está inserido. 

ambiental Existem controvérsias a respeito. da classificação dos microrganismos 
segundo a temperatura de multiplicação. A mais aceita costuma 
estabelecer os seguintes grupos: 
I Microrganismos psicrófilos, que têm temperatura de multiplicação 

entre 0 - 20°C, com um ótimo entre 10 - 15°C; 
I Microrganimos psicrotróficos, apresentam a capacidade de se 

desenvolver entre 0 - 7°C; , 

I Microrganismos mesófilos, que têm a temperatura ótima de 
multiplicação entre 25 - 40°C; 

I Microrganismos termófilos, que têm temperatura ótima de 
multiplica entre 45 - 65°C. 

Composição gasosa é o conteúdo de gás queenvolve um determinado alimento. A sua 
do ambiente composição pode detenninar os tipos de microrganismos que 

poderão nele predominar. A presença. de oxigênio favorecerá a 
multiplicação de microrganismos aeróbios, enquanto que a ausência 
causará predominância. dos anaeróbios. 

Figura 43: Quadro com as definições dos parâmetros e›‹trínsecos dos alimentos que 
influenciam os microrganismos. 
Foméz Franco (1996).
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Tabelas de probobiliddes utilizadas no 
elaboração do Shell Netica 

Parte 1: tabela de probabilidades usadas na elaboração do She/I Netica para determinaçao 

.V 

de nocividade dos microrganismos. 

1- PIQÊHÊQÍ.ÊÊ.Ê9?ÊÍfÍ!lÍ?Ê§ÕÊ§ 

Risco alto 

Risco baixo 

2. Valor D 

Risco alto 

Risco baixo 

3-UÊÍÍÍÊ._9?É¡9Êfl¡9_.___...i__._ 

Risco alto 

Risco baixo 

Eiëiiiãšiiišiiišiši§530§§§§§§§i§5§5§5§z§5§§§§§§§§§5§§ 

70 20 99 0.1 

1 9 30 60 

se 1 

1 99 

60 10 30 

20 45 35



Anexo 2: Tabelas de probabilidades utilizadas na elaboração do Shell Neflca 

4. Dose infectante 

Risco alto 

Risco baixo 

5. Produtor de esporos 

RÍSGO alto 

70 20 1 0 

01 19 80 

;:¡:¡:¡:;:;:¡:;:;:;:;:‹'‹'~:;¡;;:;:¡:¡:¡:¡:¿;¡:¡:¡:¡:¡:¡:;:;:¡:¡:‹1+ 
‹ ~ ~ ' ' › ' - ‹ - ' ' ' ' ' ' ' ' ~ ' 

90 10 

Risco baixo 

6. Sintomas 

0,001 99,999 

Risco- aIt0 11 10 19,5 19,5 40 

Riswbâixo so 25» Wi'§,45 12,452. 

Risco alto 

Risco baixo

J 

eo 2o 20 

20 20 eo 

8. Tratamento 

Risco alto 

Risco baixo 

Vetor probabilidade: 
Risco alto 20 
Risco moderado 45 
Risco baixo 35 

.'»" 

15 25 60 

65 30 - 5
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Parte 2: tabela de probabilidades usadas na elaboração do Shell Netica para determinação 
de PCC no processamento do leite tipo “C”. 

ETAPA 1 - Recebimento do leite 
1. O perigo é controlado pelo programa de pré-requisitos? 

É PCC 10 90 

2. Esta etapa reduz ou elimina os perigos em níveis aceitáveis? 

3. Existe detecção' de fraude no leite? z~

~ 

141 

.É PCC 5 5 5 1 0,1- 0,01 velas 

4» Qua' = ffeflflêflflfi da 'sim 

É PCC 70 20 10

3 

..¢ 

¬- 

5. Quando ocorre a. limpeza da platafonna? 

É Pcc so 4o 1o 

6. Qual a temperatura de chegada do leite cru na-usina? ~ 

É Pcc 5 25 7o
- 

7. Qual o prazo entre a ordenha e o beneficiamento do leite? ` 

É PCC 0.1 1 9 20 69,9 

¡\ 

›-r

' 

:'‹¡ 

‹.g¡
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Vetor probabilidade: 
É Pccz eo / Não é Pccz 4o 

Êíslílêflšmsllfilíêldê Q9_lP§l9$llQ9lëU¡,fl1ê¡$z °ësD§l9§zlf_§sfêëiidëšlšâpraPêfilšyiiëflqlflê 
fiquemlaQerida§.n9_.re§£tiaQ9_|:l 
1. O perigo é controlado pelo programa de pré-requisitos? 

É PCC 10 90 

2. Esta etapa reduz ou elimina os perigos em níveis aceitáveis? 

É PCC 90 10 

3. Qual a frequência de limpeza das telas intemas durante a passagem do Ieite.? 

É Pcc 50 40 1o

t 

4. Quando ocorre a limpeza das telas? 

É Pcc 50 4o 1o 

5- Quflflffls vezes é fëëlizëëãlêr11êr1¶t¢!1§ã9lR!sY§!1!iYê,99ifilltr91t§l!§,,l!29£t9fmesffefi 

É PCC 40 35 20 5 

6. A capacidade do filtro é compatível com o volume de leite processado? 

É PCC 30 70 

Vetor probabilidade: 
É Pccz ao / Não é Pccz 2o 

ETAPA 3 - Resfriamento 
1. O perigo é controlado pelo programa de pré-requisitos? 

É Pcc 1o so
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2. Esta etapa reduz ou elimina os perigos em níveis aceitáveis? 

ÉPcc so 1o 

3. Qual a temperatura final do leite? 

É '°°° 1.5. 
_ 

_Êf`f.-Ê.. 

4. Quantas vezes é realizada a manutenção preventiva do sistema de resfriamento (por 
bimestre) 

ÉPcc 40 35 20 5 

5. Qual o sistema de limpezaí_utilizado_no_|tangue?__W“_________H_______________ 

É Pcc 4o eo 

6. Qual a frequência da lavagem das tubulações no sistema de resfriamento? 

É Pcc eo ao 1o 
:-:-:-:-:~:~;;-:›:-:‹:-:›:-:-›--:›:-:-:-:-:‹:-:-:-:›:-:-:-:~:~:~:~:‹:‹:›:-:~:~ :-:-:-:':‹:-:-:-:›:~:-:-:-:-: -:-:›:-:-:-:-:-:›:›:-:-:-:~:‹: -:-:-:-:‹:‹:-:-:›:~:~:'1-:-:-;-:-:~:~:~:~:-:~:':':-'-'-'~'~-‹^~'‹'-'~^ 

7- Q"a"d°..§Ê..|Í!?1PÊ.9.§Í§Í?¶?Ê¶?..ÊÊ§ÍFÍÍÊÍPÊDÊ9Í.....,......,................... 

É Pcc as 34 
`

1 

Vetor probabilidade: 
É PCC: 80/ Não é PCC: 20 

ETAPA 4 - Estocaqem do leite cm 
1. O perigo é controlado pelo programa de pré-requisitos? 

ÉP.9Ê_....__.._. _. 
1° 

_ 
9°..-- 

2. Esta etapa reduz ou elimina os perigos em níveis aceitáveis? 

É Pcc 9o 1o

:



Anexo 2: Tabelas de probabilidades utilizadas na elaboração do Shell Nelica 144 

3. Qual a temperatura de estocagem do leite cru? 

É Pcc 5 25 7o 

4. Qual o tempo de permanência do leite cru no tanque? 5 

É Pcc 2o so so 

5. Quantas vezes é realizada a manutenção preventiva no tanque de estocagem (por 
bimestre)? 

É Pcc 40 35 2o 5 

6- 

É PCC 65 34 1
V 

Vetor probabilidade: 
É Pccz 7o / Não é Pccz ao 

ETAPA 5 - Pré-aquecimento do leite 
1. O perigo é controlado pelo programa de pré-requisitos? 

É PCC 10 90 

2. Esta etapa reduz ou elimina os perigos em níveis aceitáveis? 

É Pcc 
H 
so 

__ 
1o 

3. Quantas vezes é realizada a manutenção preventiva no sistema de pré-aquecimento (por 
bimestre)? 

É Pcc 40 35 2o 5
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4. A capacidade de equipamento é compatível com a vazão de leite? 

É PCC 10 90 

5. Quando se limpa 0 sistema de pré-aquecimento? 

É Pcc
' 

65 34 1 

Vetor probabilidade: 
É PCC: 20/ Não é PCC: 80 

ETAPA 6 - Clarificadorl Separador 
1- ° P°'¡9° É °°""°'°d° P°'° PFÊQÊÊWÊ.ÊÊ.P.TÊIÊÊflP.¡§¡Ê?ÊÍ.......,_..., 

É PCC 10 90 

2. Esta etapa reduz ou elimina os perigos em níveisaceitáveis? 

__ 

3. Quantas vezes é realizada a manutenção preventiva no sistema de 
bimestre)? _

0 

É Pcc 4o as zoa 5 

4- ̂  ‹=aP=°i°'fld° de °°|"iP=m°flf9.él.99m.nêtív¢.!r99mza.va1ã9r‹1slëife? 

É Pcc 1o eo
_ 

5. Qual a freqüência da troca do filtro? 

É Pcc 7o 20, 10 

pré-aquecimento (por
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6. Quais são os tipos de filtros usados? 

É Pcc ao 70 

7- |-¡mP°2Ê.¶9..9|ÊÍ¡Í¡.9Ê¶_9Í 9.§ÊPÊÍ?99Í:................. 

É PCC 60 27 13 

Vetor probabilidade: 
É Pccz 65 / Não é Pccz 35 

ETAPA 7 - Padronização 
1. O perigo é controlado pelo programa de pré~requisitos? 

É PCC 10 90 

2. Esta etapa reduz ou elimina os perigos em niveis aceitáveis? 

É PCC 90 10 

3. Quantas vezes é realizada a manutenção preventiva na pasteurizadora (por bimestre)? 

É PCC 83,9 15 1 0,1 

4. A capacidade de equipamento é compatível com a vazão de leite? 

É PCC 10 90 

5. Qual a freqüência da limpeza do padronizadora? 

É Pcc 90 9,9 0,1 

5. Limpeza do padronizador. 

É PCC 65 34 1
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Vetor probabilidade: 
É PCC: 20 / Não é PCC: 80 

ETAPA 8 - Pasteurizagão 
1. O perigo é controlado pelo programa de pré-requisitos? 

ÉPcc 1o_ eo 

2. Esta etapa reduz ou elimina os perigos em niveis aceitáveis?
' 

É PCC 90 10 

3. Qual a freqüência da manutenção preventiva no pasteurizador (por bimestre)? 

É Pcc 4o 35 20 5 

4. A capacidade de equipamento é compatível com a vazão de leite? 

É Pcc 2o so 

5. Quando se limpa o pasteurizador? 

É PCC 65 34 1 

É Pcc 2,45 2,45 0,1 95 

7. Qual a temperatura atingida pelo pasteurizador durante 15 segundos? 

É Pcc ss 5 1o 

Vetor probabilidade: 
É Pccz 90 / Nâo é Pcc: 1o
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ETAPA 9 - Armazenamento do leite pasteurizado 
1. O perigo é controlado pelo programa de pré-requisitos?_ 

É Pcc 1o» eo 

2. Esta etapa reduz ou elimina os perigos em niveis aceitáveis? 

É Pcc eo 1o 

3. Temperatura de estocagem do leite pasteurizado. 

É PCC 5 30 65 

4- Qua' = ff°°"¢"<=i= ‹f>°f bim‹==sff°›? 

ÉPCC 83,9 1-5 
_ 

0,1 

5- 

E Pcc as 34 1 

6. A capacidade do equipamento é compativel com a vazão de leite? 

ÉPCC 1o eo 

,_ ~ 

Vetor probabilidade: 
É Pcc: ao / Não é Pccz 20 

Parte 3: tabela de probabilidades usadas na elaboração do Shell Netica para determinação 
de alteração no leite. 

1. Período de lactação 

Lipólise 1 99 

Proteólise 10 90



Anexo 2: Tabelas de probabilidades utilizadas na elaboração do Shell Neticoú 

2. Presença de infecção mamária 

^ 

Lipólise 90 1 O 

Proteólise 90 10 

3- Quflnfidfifíš..ÊLHEFÊÍÍÊÊÊÊ.FÍÊ.ÊÍÍWÊF¶ÊÊ9§9.......................................... 

Lipónâe 99,1 o,1 

Proteólise 60 40 

4. Velocidade de aqitação durante o resfriamento 1 

Lipónse o,1 o,1 99,8 

Proteólise 33 331 34 

:-:-:~:-:›:›:›:-:‹:‹:-:›:›:~:›:›:~:-:‹:~: -:-:- :-:-:~:~:-:-:›:-:~:~:-:~:~:-:-:›:›:›:›:~:›:~:~:-:~ :- :~:-:›:‹:~:-:-:-:~:-:~:~:~:~:~:~:~:~:- ‹:‹:›:-:-: .. .. -:-:-:-:~:..... ....‹:‹:‹:-:-:-:-:-:‹:-:-.... í~i~í-I-I-í^2~1~í+ 1-P! 1-1-1-1‹í~2›I-1-3+1‹a1~i+1~I-I‹I-í~z 

Lipólise 90 3 2 1 1 1.5 0,5» 1 

Profeónse 11 3 2 1 1 1 ,s 0,5 'ôo 

6. Desenvolvimento de sintomas `

» 

Lipóliâe 80 20 

Proteólise 99.1 0,9 

7. Aplicação de tratamento térmico 

Lipóuse 99,9 0,1 

Proteólise 99,9 0,1



Anešzo 2: Tabelas de probabilidades uflllzados na elaboração do Shell Neflca 

Vetor probabilidde 
Lipólise 60 
Alteração do sabor 10 
Proteólíse 30



šš fã ÊÊÊ Gi 
Base dos microrganismos selecionados no 
efopa 1.3
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