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RESUMO 

Este trabalho trata da adoção do sistema COOK CHILL, nos princípios do Sistema de 

Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC), para viabilizar a segurança 

alimentar e redução de custos operacionais comuns nos Serviços de Alimentação que utilizam 

o método tradicional na produção de alimentos, a comensais do setor industrial. Isso porque 

não há fator impeditivo ao sistema COOK CHILL que seja utilizado em outros Serviços de 

Alimentação como restaurantes, hotéis, hospitais entre outros. O estudo de caso voltado a este 

trabalho é em uma Refinaria de Petróleo, que implementa o sistema no Serviço de 

Alimentação da Unidade de Alimentação e Nutrição, administrada por uma empresa 

terceirizada e obtém ganhos quanto a inocuidade dos alimentos servidos, necessários ao bom 

andamento do estado físico e mental dos seus operadores, além de melhoria no horário de 

atendimento das refeição, redução dos desperdícios dos alimentos produzidos, melhoria 

gastronômica do cardápio, aumento da variedade do cardápio e ganhos operacionais. A 

metodologia utilizada neste trabalho foi a do sistema APPCC com a adoção do sistema COOK 

CHILL em seus princípios, adotados pelo Cordex Alimentarius e pelo NACMCF (National 

Advisory Committe on Microbiological Criteria for Foods). Assim, pela implementação das 

ações aqui sugeridas, pode-se obter a garantia da confiabilidade dos serviços prestados pela 

Unidade de Alimentação da Refinaria aos comensais. 

Palavras chave: sistema COOK CHILL, APPCC, segurança alimentar. 
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ABSTRACT 

The work deals with the adoption of the system COOK CHILL, the principles of 

HACCP system in order to make food security and reducing operating costs common in the 

food services that use the traditional method in the production of food, diners in the industry, 

nothing prevents that the system COOK CHILL, is used in other food services like 

restaurants, hotels, hospitals etc.. The case study that is facing this work is in an oil refinery, 

which implements the system in the Service Unit Power of Nutrition, administered by a 

contracting company and earns about the safety of foods served, necessary for the proper 

progress of physical and mental state of their operators, and improvements in opening hours 

of the meal, reducing waste of food produced, improving the gastronomic menu, increasing 

the variety of the menu and operating earnings. The methodology used was of the HACCP 

system with the adoption of the system COOK CHILL on its principles, adopted by Cordex 

Alimentarius and the NACMCF (National Advisory Committees on Microbiological Criteria 

for Foods). Implementing the actions suggested here, can obtain a guarantee of reliability of 

services provided by the Supply Unit Refinery to diners. 

Key-words: system COOK CHILL, HACCP, food safety. 
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1. INTRODUÇÃO 

A segurança alimentar é a principal e a primeira responsabilidade das empresas de 

alimentos, além de outras características de qualidade, como aspecto e sabor. O Sistema de 

Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) foi desenvolvido para garantir a 

produção de alimentos seguros à saúde do consumidor. 

“Restaurantes comerciais e estabelecimentos de refeições coletivas são responsáveis 

por significativa parcela dos surtos de doenças transmitidas por alimentos no Brasil. Essas 

doenças apresentam inúmeros agentes causais, destacando-se os agentes bacterianos como 

responsáveis pela maioria dos surtos. Diversos fatores determinam a sobrevivência ou 

multiplicação dos microorganismos no alimento, sendo o binômio tempo-temperatura uma 

combinação de fatores altamente eficaz no controle de microorganismos durante o processo 

produtivo” (KAWASAKI, Vera Megumi et al, 2007). 

Segundo SILVA, Jr. (1997, p. 217), “as doenças de origem alimentar, podem 

apresentar quadro clínico de toxinose, conseqüente da ingestão de toxinas bacterianas pré-

formadas nos alimentos, decorrente da multiplicação de bactérias toxinogênicas nos 

alimentos, como o Staphylococcus aureus, Clostridium botulinum e Bacillus cereus emético”. 

A infecção é o quadro clínico mais comum, decorrente da ingestão de microrganismos 

patogênicos que se multiplicam no trato gastrointestinal, produzindo toxinas ou agressão ao 

epitélio, como Salmonella sp., Shigella sp., Escherichia coli patogênica, Vibrio patogênicos 

dentre outros. Outro quadro clínico presente em surtos alimentares são as toxinfecções 

alimentares, doenças veiculadas pelos microrganismos, parasitas e seus produtos tóxicos. Há 

também as intoxicações químicas, decorrentes do consumo de alimentos contaminados por 

metais, agrotóxicos e substâncias tóxicas ao organismo humano, e as intoxicações naturais 

decorrentes do consumo de produtos semelhantes a espécies tóxicas de plantas e cogumelos, 

ou contaminação natural de peixes, molúsculos, mexilhões com substâncias tóxicas ou 

dinoflagelados (SILVA, Jr., 1997). 

Nas doenças de origem alimentar, também chamadas de Doenças Transmitidas pelos 

Alimentos (DTA’s), mais de 60% dos casos são causados por manipulação insegura através 

de técnicas inadequadas de processamento, de acordo com a publicação da Organização 

Mundial da Saúde (OMS) intitulada de Safe Food Handling, com exceção das “intoxicações 

químicas e naturais que ocorrem na matéria-prima e não são preventivas com a manipulação 



Capítulo 1                                                                                                                                                  Introdução 

 2

segura durante a produção dos alimentos, pois dependem da fonte de obtenção” (SILVA, Jr., 

apud JACOB, 1989, p. 218). 

Este fato continua a acontecer nos dias atuais, causando doenças que podem ser letais, 

como: Clostridium botulinum, Salmonella tiphy, Listeria monocytogenes em gestantes, 

crianças e pessoas imunodeprimidas, causando doenças graves ou crônicas, como: Brucella 

sp., Campylobacter sp., Escherichia coli patogênica, Salmonella sp., Shigella sp., 

Streptococcus grupo A, Vibrio parahaemolyticus, Yersinia enterocolitica, Hepatite A, 

micotoxinas; ocasionando as doenças moderadas, como: Bacillus cereus, Clostridium 

perfringens, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, viroses e outros; ou a 

deterioração dos alimentos como: Pseudomonas aeruginosa entre outros que contribuem para 

a alteração das características sensorias dos alimentos (cor, sabor, textura e aroma), 

prejudicando a qualidade esperada, quantidade ao uso ou propriedades funcionais dos 

mesmos. 

O controle das Doenças Transmitidas pelos Alimentos depende principalmente da boa 

higiene, adequada técnica de preparo e controle da temperatura e tempo, nos processos que 

visem à prevenção de agentes patogênicos de maior gravidade, por gerar risco a saúde 

humana. Com base no resultado de estudos epidemiológicos, foi possível diagnosticar uma 

série de agentes etiológicos que causam essas doenças, e que se constituem um perigo de 

natureza biológica ao consumidor por contaminar os alimentos sem alterar suas características 

sensoriais. 

O perigo biológico deve ser avaliado tanto ao seu risco (a magnitude da ameaça), 

quanto à gravidade (a probabilidade estimada de ocorrência do perigo). O Sistema de Análise 

de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC), conhecido internacionalmente por Hazard 

Analysis and Critical Control Point (HACCP), segundo a OMS, fundamenta-se na 

identificação desses perigos potenciais à segurança dos alimentos, bem como nas medidas 

para o controle das condições que geram os perigos. 

O APPCC originou-se na indústria química, na Grã-Bretanha, há aproximadamente 5 

décadas, sendo utilizado posteriormente nas primeiras viagens espaciais tripuladas no início 

dos anos 60, pela NASA (National Aeronautics and Space Administration), nos Estados 

Unidos, que priorizou a segurança alimentar dos astronautas, para eliminar a possibilidade das 

Doenças Transmitidas pelos Alimentos durante a permanência no espaço. 

Segundo o Guia de Elaboração do Plano APPCC (SENAC/DN, 2001, p. 7), “o sistema 

APPCC vem sendo adotado em vários países, não só para garantir a segurança alimentar, mas 
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também para reduzir custos e aumentar a lucratividade, já que minimiza perdas”. Ou seja, ele 

contribui para a saúde e maior satisfação do consumidor, torna as empresas mais 

competitivas, e possibilita a conquista de novos mercados, principalmente o externo. Por este 

motivo é recomendado por organismos internacionais como a Organização Mundial do 

Comércio (OMC), Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) e 

pelo MERCOSUL (Mercado Comum do Sul), além de ser exigido pela Comunidade Européia 

e pelos Estados Unidos. 

O Sistema APPCC é racional porque se baseia em dados registrados sobre as causas 

das Doenças Transmitidas pelos Alimentos, e enfatiza as etapas criticas onde o controle é 

essencial; é lógico e compreensível porque considera as etapas do fluxo dos processos; é 

contínuo e preventivo, uma vez que os problemas são detectados antes ou no momento que 

ocorrem, possibilitando que as ações corretivas sejam aplicadas imediatamente; é sistemático 

porque é um plano completo, cobrindo todas as etapas e medidas de controle, reduzindo o 

risco de doenças alimentares, e constitui uma ferramenta de gestão eficaz na obtenção de 

alimentos seguros para a saúde do consumidor. 

No Brasil, o Ministério da Agricultura e Abastecimento e o Ministério da Saúde já têm 

ações com objetivo da adoção do Sistema APPCC pelas indústrias alimentícias, com o 

objetivo de assegurar a saúde do consumidor. O Ministério da Agricultura e Abastecimento 

estabeleceu no ano de 1993, as normas e os procedimentos para a implantação do APPCC nas 

indústrias de pescados e derivados. No mesmo ano, o Ministério da Saúde, através de sua 

Portaria n◦1428 de 26 de Novembro de 1993, determinou obrigatório e o procedimento entrou 

em vigor a partir de 1994, para implantação do sistema APPCC nas indústrias de alimentos. 

Para garantir a eficiência do controle dos perigos nas etapas do processo de produção 

nas indústrias de alimentos, os referidos Ministérios recomendam a adoção do sistema 

APPCC, que tem como pré-requisito a sua implantação as boas práticas na manipulação e 

produção dos alimentos, preconizado pelas Portarias do Ministério da Saúde 326 de 30 de 

Junho de 1997 e 1428 de 26 de Novembro de 1993, e da ANVISA – Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária através da RDC 216 de 15 de setembro de 2004.  

As boas práticas possibilitam a identificação dos perigos potenciais à segurança dos 

alimentos desde a aquisição das matérias-primas até o seu consumo, estabelecendo em 

determinadas etapas, consideradas críticas do processo de produção, medidas de controle e 

monitoramento que garantam a obtenção de um alimento seguro e com qualidade. 
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A Portaria 326 de 30 de Junho de 1997 define que boas práticas são os procedimentos 

necessários para garantir a qualidade sanitária dos alimentos; ou seja, é um conjunto de 

procedimentos normativos necessários à manipulação e produção de alimentos seguros, em se 

tratando dos perigos Biológicos (microrganismos patogênicos), Químicos (produtos químicos 

e toxinas entre outros) e Físicos (sujidades, cabelo, prego, madeira, vidro, entre outros). 

Os perigos Biológicos, Químicos e Físicos, estão presentes nos Serviços de 

Alimentação e devem ser evitados antes que cheguem ao comensal (consumidor); nas 

empresas que utilizam o sistema tradicional de produção o risco é maior; uma vez que os 

alimentos são preparados próximo ao horário que irão ser servidos, estando pré-dispostos ao 

erro operacional na manipulação e finalização das preparações do cardápio, em decorrência 

do escasso tempo para entrega. “Para resolver estas questões de segurança alimentar e de 

caráter sensorial, foram desenvolvidos processos produtivos que melhorassem a conservação 

dos alimentos, dilatando o prazo de validade das refeições, tais como cozer-resfriar tradução 

do se refere à COOK CHILL” (SILVA, Jr., apud PROENÇA, 1997 e KINTON et al., 1998, p. 

411). 

“O COOK CHILL é um sistema de produção de refeições que consiste na preparação e 

cocção normais dos alimentos, seguidas de imediato porcionamento, refrigeração em 

condições controladas de temperatura superiores ao ponto de congelamento e armazenamento 

sob refrigeração, com posterior reaquecimento antes do consumo do alimento” (SILVA, Jr., 

apud KINTON et al. 1998, p. 411). 

“As vantagens operacionais deste sistema consiste na desconexão entre a produção e a 

distribuição. Isso flexibiliza o período de preparação dos alimentos e, portanto, viabiliza a 

programação da produção ao longo da jornada de trabalho, evitando a pressão contra o tempo 

de entrega do alimento. Além disto, permite a programação dentro da visão industrial, 

possibilitando a supressão do preparo de refeições nos finais de semana, com a produção 

ocorrendo em cinco dias; otimiza a utilização dos equipamentos; reduz o tamanho das 

instalações; racionaliza a mão-de-obra e a energia por meio dos efeitos da economia em 

escala” (SILVA, Jr., apud KAUD, 1972, p. 411). 

Pelas vantagens apresentadas, a implantação do sistema COOK CHILL foi 

disseminada nos países da Europa e da América do Norte. Entretanto, de acordo com a 

Associação Brasileira das Empresas de Refeições Coletivas (ABERC) no Brasil não se 

conhece o número de Serviços de Alimentação que utilizam o sistema COOK CHILL.  
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A regulamentação do sistema para seu funcionamento é diferente em diversos países. 

Nos Estados Unidos não existe uma regulamentação específica, e o sistema segue normas do 

FDA Food Code (UNITED STATES, 2003). Na Inglaterra existe uma norma do 

Departamento de Saúde seguida como referência técnica em diversos países da Europa. Esta 

norma foi criada em 1980, diante do crescimento do uso do sistema COOK CHILL; 

introduzido no país na década de 60, e teve como objetivo ajudar produtores de refeições a 

melhorar as boas práticas.  

No Brasil não existe uma regulamentação para a utilização do sistema COOK CHILL, 

entretanto, algumas empresas que o utilizam, como o catering aéreo, seguem recomendações 

técnicas de órgãos específicos do segmento e em alguns Serviços de Alimentação utilizam 

regras do Chilled and frozen: guidelines on cook chill and cook freeze catering systems com 

adaptações para não transgredir as leis brasileiras. 

1.1 Justificativa 

É cada vez maior, a necessidade dos Serviços de Alimentação de conciliar a 

produtividade com a qualidade na produção de alimentos. Além disso, é necessário estar 

preparado para problemas como estruturas físicas menores, ausência de mão-de-obra 

qualificada, ausência de processos alinhados que otimizem as etapas produtivas, ausência de 

processo de distribuição satisfatório, custo operacional alto nos processos de produção 

tradicional e oportunidades para o desenvolvimento bacteriano. Produzir refeições é uma arte 

milenar que incorpora aos alimentos sabor, cor, aroma e modificação de sua textura, aspectos 

gastronômicos que não excluem a segurança alimentar. 

Não é tarefa fácil unir, gastronomia, produtividade e qualidade alimentar; 

principalmente em altas produções como na empresa onde foi desenvolvido o estudo de caso 

do presente trabalho.  

A empresa é uma Refinaria situada na região Nordeste do Brasil, com capacidade 

instalada para 323 mil barris/dia, sua área é de 6,4 quilômetros quadrados. Começou a ser 

construída em 1949 e está diretamente ligada à descoberta dos primeiros poços de petróleo no 

País. A Refinaria possui 55 unidades em operação e tem como seus principais produtos 

propano, propeno, iso-butano, gás de cozinha, gasolina, nafta petroquímica, querosene, 

querosene de aviação, parafinas, óleos combustíveis e asfaltos. E por questões de 

confidencialidade, ela será referenciada em todo o texto deste trabalho, como “Refinaria”. 
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A Refinaria possui um Serviço de Alimentação com distribuição centralizada e 

descentralizada, fornecendo a 55 unidades em operação. Essas unidades operacionais 

funcionam por meio de máquinas supervisionadas integralmente por funcionários habilitados, 

que devem estar bem nutricionalmente e organicamente. Porém, esta realidade não estava 

presente na Refinaria, que apresentava quadros de surtos alimentares, e insatisfações quanto à 

qualidade alimentar. Nesta época, foi realizada auditoria para diagnóstico higiênico-sanitário, 

durante uma visita à Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) da Refinaria, administrada 

por uma empresa terceirizada. O resultado foi de 40% de conformidades e 60% de não 

conformidades aos requisitos higiênico-sanitários dos aspectos gerais de recursos humanos,  

condições ambientais, instalações, edificações e saneamento, equipamentos, sanitização, 

produção e controle de qualidade; segundo os critérios de avaliação da Portaria 1428 de 26 de 

novembro de 1993 do Ministério da Saúde. 

A análise posterior do check list da auditoria e a realização de uma nova visita 

permitiu a constatação de que o principal Ponto Crítico de Controle estava no tempo e na 

temperatura de produção dos alimentos e sua distribuição as unidades em operação. A 

produção/dia era no mínimo 700 kg de alimentos quentes, composto de: feijão, arroz, 

guarnição, saladas cozidas, proteínas (carnes), além de sobremesas, saladas cruas e sucos 

perfazendo 1 tonelada/dia a ser distribuída, respeitando o cardápio, a gastronomia local, o 

horário das refeições e a segurança alimentar.  

Todas as refeições eram produzidas no início da madrugada, finalizando próximo ao 

horário de distribuição, por muitas vezes foi identificado que se distribuía alimentos 

inicialmente a 60% das unidades em operação e os 40% restantes chegavam depois, gerando 

um desperdício sobre a produção na ordem de 30% por dia, pois as refeições eram do tipo self 

service e não se trabalhava com um histórico da demanda diária. A produção sempre era 

superior, como forma de prevenir falta de refeições nas unidades, segundo a empresa 

terceirizada. 

Havia uma insatisfação geral dos funcionários da Refinaria devido ao descumprimento 

do cardápio, desrespeito ao horário das refeições e ocorrência de casos de Doenças 

Transmitidas pelos Alimentos, favorecendo o risco ao consumidor. 

A implantação no Serviço de Alimentação da Análise e Perigos de Pontos Críticos de 

Controle e do sistema COOK CHILL, ou seja, cadeia fria, em algumas etapas do processo de 

produção, mudaria o cenário do caos estabelecido; trazendo vantagens gastronômicas e de 

segurança alimentar aos comensais, e financeiras e operacionais à Refinaria. 
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1.2 Objetivos deste trabalho 

O objetivo geral desta dissertação é estudar como a adoção do sistema COOK CHILL 

na aplicação do APPCC aumenta a qualidade alimentar. E para alcançar o objetivo geral, são 

propostos os seguintes objetivos específicos: 

• Mostrar a utilização dos princípios do sistema APPCC nos processos de produção de 

alimentos do sistema COOK CHILL. 

• Demonstrar que o sistema COOK CHILL, através do controle do tempo e da 

temperatura, produz qualidade alimentar e redução de custo. 

• Apresentar um estudo de caso que possua o sistema COOK CHILL implantado, 

identificado melhorias alcançadas. 

1.3 Metodologia 

A metodologia deste trabalho está composta por: 

• Pesquisa teórica - análise bibliográfica. 

• Pesquisa empírica (com trabalho de campo) - Estudo de caso. 

1.4 Estrutura da Dissertação 

Esta dissertação apresenta-se estruturada em 5 capítulos. Na introdução são abordados 

os assuntos como a responsabilidade dos Serviços de Alimentação em produzir alimentos com 

segurança alimentar para evitar as Doenças Transmitidas pelos Alimentos, através da análise 

dos perigos e Pontos Críticos de Controle e utilização do sistema COOK CHILL. No 

embasamento teórico são descritos os conceitos teóricos necessários ao entendimento do 

trabalho. No estudo de caso são apresentados os problemas identificados no Serviço de 

Alimentação da Unidade de Alimentação e Nutrição da Refinaria, que justifica a implantação do 

sistema COOK CHILL através da utilização dos princípios do sistema APPCC. Nos resultados 

obtidos estão relatadas as melhorias alcançadas com a utilização do sistema COOK CHILL na 

Refinaria. E, finalmente são apresentas as conclusões da dissertação e, por se tratar de um 

mestrado profissionalizante, a problemática é de uma situação prática e específica de um Serviço 

de Alimentação. 
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2. EMBASAMENTO TEÓRICO 

Neste capítulo serão descritos os principais conceitos que foram utilizados nesta 

dissertação para o embasamento necessário ao alcance dos objetivos propostos. Dentre os 

conceitos que foram explorados. 

2.1 Plano APPCC 

Os alimentos possuem fatores intrínsecos que funcionam como facilitadores ou 

inibidores do crescimento celular microbiano como pH, atividade de água (aw), potencial de 

óxido-redução, conteúdo de nutrientes, estruturas biológicas e microbiota natural; e os 

microrganismos patogênicos que, por sobrevivência, se adaptam a variação desde fatores. 

“Grande parte dos alimentos frescos é ligeiramente ácido (pH de 5,0 a 6,5), como a 

carne, pescados e certos produtos vegetais; alguns têm pH ácido (<5,0), como a maioria das 

frutas (em torno de 4,0) e em particular os cítricos (3,0 a 3,5); outros próximos da 

neutralidade, como o leite (6,8), e poucos, como a clara do ovo (9,6) apresentam pH alcalino.” 

ORDÓÑEZ, P. (2005, p 197). 

Em alimentos ácidos (pH 4,0 a 4,5) a microbiota bacteriana é bem restrita, 

representada por bactérias láticas e algumas formas esporuladas do gênero Bacillus cereus e 

Clostridium, cujo esporo é de alta resistência térmica. Estes microrganismos são agentes 

etiológicos importantes, transmitidos pelos alimentos e epidemiologicamente evidentes no 

arroz, carnes cozidas e verduras o Bacillus cereus e em pescados, carnes, verduras e conservas 

caseiras, o Clostridium botulinum. 

De acordo com ORDÓÑEZ, P.(2005), além da influência do pH, as bactérias possuem 

bombas de prótons ligadas a membrana, força protomotora que expulsa os prótons do 

citoplasma e gera o gradiente eletroquímico de prótons. Os valores dessa força protomotora 

são maiores nos microrganismos respiratórios do que nos microrganismos fermentativos. 

Quando o pH interno é baixo, pode criar problemas na célula, que procura regulá-lo. As 

bactérias acidófilas, leveduras e mofos que toleram bem o pH externo baixo também tem o 

pH interno baixo, o que representa vantagem em relação aos microrganismos intolerantes. 

Ainda, segundo ORDÓÑEZ, P.(2005) “as células microbianas tem uma certa 

capacidade-tampão proporcionada pelas cadeias laterais ácidas e básicas das proteínas e pelos 

grupos fosfatos dos ácidos nucléicos”. Essa capacidade é finita e pode ser vencida na presença 

de altas concentrações de ácidos fracos, por exemplo.  
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Nem todos os ácidos são igualmente eficazes para inibir o crescimento microbiano. A 

germinação de esporos bacterianos que resistem à temperatura de cocção depende do pH do 

meio. Devido a essa resistência dos esporos os tratamentos térmicos esterilizantes nas 

indústrias de alimentos, destinadas à fabricação de conservas classifica os alimentos de acordo 

com o pH em: pouco ácidos (pH superior a 4,5); ácidos (pH 4,5 a 4,0); e muito ácidos (pH 

inferior a 4,0), pela preocupação de ter germinado esporos como o do Clostridium botulínico 

e outros. 

Nos Serviços de Alimentação não se faz esta conjugação, e nem o processo é de 

esterilização (eliminação total dos microrganismos). Toda a cocção é um processo de 

higienização (eliminação parcial dos microrganismos), tornando-se um risco a saúde do 

comensal, já que muitos alimentos nos Serviços de Alimentação possuem atividade de água 

entre 0,98-0,99. 

O gênero Bacillus cereus e Clostridium botulinum precisam de 0,98-0,99 de atividade 

de água; definida como o teor de água livre, sendo a forma ideal de água utilizada pelos 

microrganismos para suas reações químicas dentre outras funções, como crescimento celular. 

 Segundo ORDÓÑEZ, P.(2005), a maioria dos microrganismos crescem otimamente a 

valores elevados de atividade de água (0,98 a 0,99), mas há exceções. Na medida em que a 

atividade de água cai, abaixo da ótima de crescimento, aumenta a fase de latência, diminui o 

tempo de geração (fase exponencial) e a massa celular total atingida é menor até que a fase de 

latência seja infinita, cessando então o crescimento. Isso ocorre porque ao diminuir a 

atividade de água os solutos e íons fixam a água do meio, e os colutóides hidrofílicos, 

estabelecem pontes de hidrogênio com elas, restando, ao final, menos água disponível para as 

atividades microbianas. Ao mesmo tempo que a água de composição tende a sair de seu 

interior por fenômeno osmótico, alterando a fisiologia microbiana, tornando a atividade de 

água interna (celular) abaixo de 0,6, paralisando o crescimento microbiano 

 Mas para alguns microrganismos ainda é viável o crescimento microbiano, porque eles 

se defendem procurando equilibrar a tensão osmótica que se estabelece entre o exterior e 

interior; desviando o metabolismo e gerando substâncias osmoticamente ativas que não lhes 

são tóxicas.  

Pelo exposto, são vários os fatores intrínsecos que influenciam a resistência térmica 

dos microrganismos como o pH, atividade de água e outros, a saber: 

1- Relacionados aos microrganismos: 

• Número de esporos ou células vegetativas; 
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• Espécie presente; 

• Condição de crescimento; 

• Fase de desenvolvimento. 

2- Relacionado com o ambiente: 

• pH, visto anteriormente; 

• Composição do alimento, fonte de carbono, nitrogênio, vitaminas, sais minerais, 

importantes na multiplicação dos microrganismos; 

• Presença de substâncias inibidoras, como nitrito, nitrato e outros. 

3- Relacionado ao tipo de calor: 

• Calor seco: age nas células por oxidação dos componentes celulares; 

• Calor úmido: age desnaturando as proteínas. 

Embora seja importante a utilização do calor, o mesmo promove anaerobiose no 

Centro Geométrico do alimento, que favorece o crescimento de bactérias anaeróbicas 

(crescem na ausência de oxigênio) como o Clostridium botulinum e seus esporos que são mais 

resistentes em função do seu maior grau de desidratação e pela sua concentração de sais de 

ácido dipiconílico.  

“O calor quando não é utilizado adequadamente promove também a “subesterelização 

dos alimentos propiciando que os esporos do Clostridium botulinum permaneçam viáveis, 

possibilitando, assim, em condições de sub-refrigeração, a sua germinação, multiplicação 

bacteriana e produção de toxinas” (CERESER, Natacha Deboni et al, 2008). 

Pelo exposto, faz-se necessário a análise de risco através do sistema APPCC e o 

estabelecimento de um objetivo de segurança alimentar do Food Safet Objetive (FSO) que é 

compreendido como uma ferramenta para satisfazer o público com relação à saúde, como uma 

meta para um nível adequado de proteção da saúde - Appropriate Level of Protection (ALOP). 

A análise do risco determina a magnitude do perigo que pode estar presente no 

alimento devido a vários fatores, tais como: resistência térmica dos microrganismos, erros 

usualmente cometidos na manipulação e produção dos alimentos, técnicas inadequadas de 

processamento e/ou por alimentos contaminados na sua origem. 
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O FSO especifica a taxa máxima admissível de risco, por contaminação de um 

microrganismo no alimento, no momento do consumo; o máximo perigo ou outros pontos ao 

longo da cadeia alimentar são chamados Objetivos de Desempenho (OP). 

A utilização dos FSO’s e dos OP’s fornece aos Serviços de Alimentação metas 

quantitativas a serem cumpridas em se tratando da segurança alimentar; uma vez que as boas 

práticas na manipulação e produção dos alimentos e os sistemas de gestão de riscos como o 

APPCC, raramente refletem resultados quantitativos. 

Embora os FSO’s e o OP sejam expressos em termos quantitativos, não são critérios 

microbiológicos que definem a aceitabilidade de um produto ou um alimento com base na 

ausência e/ou presença de microrganismos das análises microbiológicas. Estas análises são 

ferramentas utilizadas para avaliar a segurança alimentar, através da utilização dos sistemas 

APPCC e COOK CHILL, e gerar o nível de controle que foi projetado, sendo uma prova 

tangível dos esforços para a obtenção do controle microbiológico. 

Os critérios microbiológicos são utilizados no lote-teste (amostra de alimentos 

produzidos), para comparar o nível de um perigo microbiológico, detectado em um alimento 

contra um pré-especificado na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 12, de 2 de Janeiro de 

2001, determinando se as metas estão sendo alcançadas, satisfazendo os FSO e o OP e, para 

tanto, se faz necessário a inspeção para verificar se a amostra ou lote atende a especificação 

de qualidade microbiológica. 

Esta inspeção é realizada em uma ou mais amostras do lote (inspeção por 

amostragem), e determina se o lote possui ou não possui segurança alimentar. A execução da 

inspeção está na avaliação do característico de qualidade neste estudo por variáveis. O plano 

de amostragem precisa considerar os seguintes fatores: 

• Risco do consumidor – uma chance de que um lote será aceito, representado um 

risco inaceitável à saúde pública; 

• Risco do produtor – uma possibilidade de que um lote aceitável será rejeitado pelo 

sistema de amostragem; sendo que os dois "riscos" podem ocorrer de modo interdependente. 

Os riscos acima são identificados através de um plano de amostragem baseado em 

análises microbiológicas de amostras testes, produzidas durante período de tempo 

determinado e sob as mesmas condições de produção e controles de tempo e temperatura 

através do sistema COOK CHILL. 

A amostra microbiológica é coletada das amostras teste para verificar a concentração 

do perigo biológico, e a alíquota da amostra é representativa da operação do sistema COOK 
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CHILL, assim será considerado sua unidade analítica (montante efetivo da amostra que será 

analisada), mesmo que seja analisada parte ou a totalidade da amostra. 

O perigo biológico (microrganismos) não está distribuído homogeneamente ao logo do 

lote, o que seria ideal, dificultando a amostragem aleatória. 

Portanto, devem ser estabelecidos critérios microbiológicos apenas quando há uma 

necessidade e quando pode ser mostrado para ser eficaz e prático, com o objetivo de avaliar: 

• A segurança dos alimentos prontos para o consumo; 

• A conformidade de um alimento com um FSO e com o PO; 

• Determinar a qualidade microbiológica das matérias-primas, alimentos, 

ingredientes alimentares e produtos finais, em qualquer fase das etapas do processo. 

São utilizadas três classes de critérios microbiológicos com base em regulamentação 

do International Commission on Microbiological Specifications for Foods (ICMSF), como 

segue: 

• Normas: critérios microbiológicos que são escritos em leis; 

• Especificações: critérios microbiológicos estabelecidos entre compradores e 

produtores; 

• Diretrizes: critérios microbiológicos que definem níveis aceitáveis ou esperados de 

microorganismos nos alimentos. 

Todos os critérios são utilizados pelos produtores, para avaliar os seus próprios 

processos, e por inspeções de órgãos sanitários, para verificar o cumprimento das boas 

práticas na manipulação e produção dos alimentos e de sistemas implantados nos Serviços de 

Alimentação, para redução do perigo biológico. 

O perigo biológico que pode estar presente na matéria-prima pode ser eliminado 

totalmente após o processo de cocção, ou sobreviver depois deste. 

Caso haja sobrevida ao processamento de cocção, o perigo biológico pode ser 

reintroduzido através de uma recontaminação posterior à cocção, ou aumentar a sua 

concentração ao longo do tempo em alimentos armazenados em tempo e temperaturas 

inadequadas, ou ainda aumentar a sua concentração ao longo do tempo em produtos que 

apóiam o seu crescimento através do pH e atividade de água satisfatórios, representando 

descumprimento nos critérios microbiológicos. 

O desempenho dos critérios microbiológicos também chamados de Operating 

Characteristic (OC) é um gráfico curva que relaciona a probabilidade de um lote ser aceito, 

ou seja, o máximo tolerado, denominado taxa de defeito.  
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A taxa de defeito não é utilizada nos Serviços de Alimentação como em algumas 

indústrias de alimentos. Nos Serviços de Alimentação é retirada apenas uma única amostra 

diariamente do lote beneficiado não tendo desta forma a capacidade de discriminar entre não-

conformes e confirmar o lote como negativo. 

Aumentar o número de amostras (n) é um dos principais meios para aumentar a 

veracidade de um plano de amostragem, discriminando lote "aceitável" de lote "defeituoso" e 

avaliando se lotes de alimentos satisfazem o FSO ou PO; porém, os Serviços de Alimentação 

não o fazem, alegando ser um aumento de custo considerável. 

O plano de amostragem diminui com a utilização do plano APPCC, que preconiza a 

diminuição do número de amostras. Este plano é um documento formal que reúne 

informações: 

• Definição dos objetivos; 

• Identificação da empresa,  

• Organograma da empresa; 

• Avaliação das boas práticas; 

• Programa de capacitação técnica; 

• Descrição do produto ou grupo de produtos e uso esperado; 

• Elaboração do fluxograma de processo; 

• Validação do fluxograma de processo; 

• Aplicação dos princípios do Sistema APPCC. 

Os princípios do sistema APPCC a serem aplicados conforme o Plano APPCC, foram 

adotados pelo Cordex Alimentarius e pelo NACMCF (National Advisory Committe on 

Microbiological Criteria for Foods). A seguir são apresentados os sete princípios que 

fundamentam o sistema APPCC. 

2.1. 1 Princípio 1 - Análise dos perigos e caracterização das medidas preventivas 

• Identificar os perigos significativos, através do seu risco e de sua gravidade, que 

caracteriza as medidas preventivas correspondentes; 

• Modificar, quando necessário, uma etapa de preparo para garantia do objetivo de 

segurança alimentar (FSO); ou seja, modificar o processo quando o nível de segurança 

microbiológica dos agentes etiológicos patogênicos de maior gravidade é alto; 

• Servir de base para a identificação dos Pontos Críticos de Controle (PCC). 
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O enfoque do sistema é assegurar a inocuidade do alimento, através da produ

alimentos seguros, livres de

• Natureza Biológica

• Natureza química

amnésicas e diarréicas e etc., 

microbiana – histaminas e tetrodotoxinas, pesticidas, herbicidas, contaminantes inorgânicos 

tóxicos, antibióticos, aditivos e coadjuvantes alimentares tóxicos, lubrificantes e tintas, 

desinfetantes, sanitizantes, 

• Natureza física 

fragmentos de adornos, dentre outros; ou seja, objetos que causem mal estar ou dano físico ao 

consumidor como ferimento na boca, quebra 

cirúrgicas.  

Os perigos biológicos são os mais envolvidos nos 

pelos Alimentos, mas os 

diferentes graus de severidade nas pa

2.1 e Figura 2.2 a seguir auxiliam na definição da severidade em relação a probabilidade de 

ocorrência de um perigo biológico.

 

Figura 2. 

A Figura 2.1, define a severidade em relação 

significância do perigo em alta (A), média (M) e baixa (B) e a 

Figura 2.1, definido a probabilidad

através da significância do perigo satisfatória (Sa), menor (Me), maior (Ma) e crítico 
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O enfoque do sistema é assegurar a inocuidade do alimento, através da produ

livres de perigos das seguintes naturezas: 

Natureza Biológica – bactérias, vírus, parasitos (vermes) e toxinas microbianas

Natureza química – toxinas de moluscos bivalves (paralisante, neurotóxica, 

amnésicas e diarréicas e etc., toxinas fúngicas) micotoxinas, metabólicos tóxicos de origem 

histaminas e tetrodotoxinas, pesticidas, herbicidas, contaminantes inorgânicos 

tóxicos, antibióticos, aditivos e coadjuvantes alimentares tóxicos, lubrificantes e tintas, 

, sanitizantes, detergentes, entre outros. 

 – fragmentos de vidros, metais, madeiras, pedras, cabelos, 

dentre outros; ou seja, objetos que causem mal estar ou dano físico ao 

consumidor como ferimento na boca, quebra de dente e outros, que

s perigos biológicos são os mais envolvidos nos surtos de Doença

, mas os perigos químicos e físicos podem provocar em seres humanos 

s de severidade nas patologias.  As matrizes 1 e 2 representadas

auxiliam na definição da severidade em relação a probabilidade de 

ocorrência de um perigo biológico. 

 
Figura 2. 1 - Matriz 1 (severidade X probabilidade de ocorrência

Fonte: ISO, 22000 

define a severidade em relação à probabilidade de ocorrência através da 

significância do perigo em alta (A), média (M) e baixa (B) e a Figura 2.2 

definido a probabilidade de ocorrência em relação à severidade da conseqüência, 

através da significância do perigo satisfatória (Sa), menor (Me), maior (Ma) e crítico 
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O enfoque do sistema é assegurar a inocuidade do alimento, através da produção de 

toxinas microbianas. 

bivalves (paralisante, neurotóxica, 

micotoxinas, metabólicos tóxicos de origem 

histaminas e tetrodotoxinas, pesticidas, herbicidas, contaminantes inorgânicos 

tóxicos, antibióticos, aditivos e coadjuvantes alimentares tóxicos, lubrificantes e tintas, 

fragmentos de vidros, metais, madeiras, pedras, cabelos, 

dentre outros; ou seja, objetos que causem mal estar ou dano físico ao 

que exijam intervenções 

surtos de Doenças Transmitidas 

podem provocar em seres humanos 

representadas na Figura 

auxiliam na definição da severidade em relação a probabilidade de 

ência) 

probabilidade de ocorrência através da 

Figura 2.2 complementa a 

severidade da conseqüência, 

através da significância do perigo satisfatória (Sa), menor (Me), maior (Ma) e crítico (Cr). 
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Figura 2. 2 – Matriz

2.1.2 Princípio 2 - Identificação dos P

Em qualquer ponto, etapa ou procedimento 

preventivas para manter um perigo significativo sob controle. 

O objetivo é eliminar, prevenir ou reduzir os riscos à saúde do 

identificado utilizando três tipos de diagrama

O Diagrama 1 é aplicado e respondido pa

seja, não há eliminação ou redução do perigo a um nível aceitável

segurança alimentar (FSO) e o nível adequ

seguir na Figura 2.3. 

Figura 2. 3 - Diagrama 1 (processo decisório para Identificação de Matérias 

Q1. O perigo pode ocorrer em n

SIM 

Não é crítica 
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Matriz 2 ( probabilidade de ocorrência X severidade da conseqüência

Fonte: Adaptado FAO (1996) 

Identificação dos Pontos Críticos de Controle (PCC)

qualquer ponto, etapa ou procedimento em que se aplicam

preventivas para manter um perigo significativo sob controle.  

eliminar, prevenir ou reduzir os riscos à saúde do 

identificado utilizando três tipos de diagramas. 

aplicado e respondido para identificar se a matéria

seja, não há eliminação ou redução do perigo a um nível aceitável, contrariando o objetivo de 

segurança alimentar (FSO) e o nível adequado de proteção a saúde (ALOP), representado a 

processo decisório para Identificação de Matérias -primas/ Ingredientes Críticos

Fonte: Adaptado NOTHERMANS (1994) 

Q1. O perigo pode ocorrer em níveis inaceitáveis?  

SIM 

Q2. O processo ou o consumidor 

eliminará o perigo ou o reduzirá a um 

nível aceitável?  

É

                                   Embasamento teórico 

 
probabilidade de ocorrência X severidade da conseqüência) 

ontrole (PCC) 

m medidas de controle 

eliminar, prevenir ou reduzir os riscos à saúde do consumidor. O PCC é 

ra identificar se a matéria-prima é crítica ou 

contrariando o objetivo de 

ado de proteção a saúde (ALOP), representado a 

 

primas/ Ingredientes Críticos) 

 

NÃO 

NÃO 

Não é crítica 

É crítica 
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Os Diagramas 2 e 3

processos é um Ponto Crítico (PC) ou um 

decisórios serão representado

representados a seguir, nas Figur

Figura 2. 4 – Diagrama 2 (processo decisório para a Identificação de Pontos Críticos de Controle  

Fonte: Adaptado Portaria 46 de 10/02/1998 do MAA (1998)
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e 3 são aplicados e respondidos para identificar 

processos é um Ponto Crítico (PC) ou um Ponto Crítico de Controle (PCC). 

representados abaixo em dois formatos de utilização

representados a seguir, nas Figuras 2.4 e 2.5, respectivamente. 

processo decisório para a Identificação de Pontos Críticos de Controle  
de árvore) 

Fonte: Adaptado Portaria 46 de 10/02/1998 do MAA (1998)

                                   Embasamento teórico 

s e respondidos para identificar se as etapas dos 

Ponto Crítico de Controle (PCC). Os diagramas 

dois formatos de utilização, árvore e quadro, 

 

processo decisório para a Identificação de Pontos Críticos de Controle  em  formato 

Fonte: Adaptado Portaria 46 de 10/02/1998 do MAA (1998) 
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Etapa do 
Processo 

 
 
 
 
 
 

Perigos 
 
 
 
 
 
 
 

O perigo é 
controlado 

pelo 
programa 

de pré-
requisito? 
Se sim, é 
efetivo? 

Questão 1 
Existem 
medidas 

preventivas 
para o 

perigo? 
 
 

Questão 2 
Esta etapa 
elimina ou 

reduz o 
perigo a 
níveis 

aceitáveis? 
 

Questão 3 
O perigo 

pode 
aumentar a 

níveis 
inaceitáveis? 

 
 

Questão 4 
Uma etapa 

subseqüente 
eliminará ou 
reduzirá o 

perigo a níveis 
aceitáveis? 

 

PC / 
PCC 

 
 
 
 
 
 

        

 
 
 
 
 

       

Figura 2. 5 – Diagrama 3 (processo decisório para a Identificação de Pontos Críticos de Controle em  formato 
de quadro) 

Fonte: Adaptado da Portaria 46 de 10/02/1998 do MAA (1998) 

2.1.3 Princípio 3 - Estabelecimento dos limites críticos para cada PCC 

Limite crítico é um valor máximo e/ou mínimo de parâmetros biológicos, químicos ou 

físicos que assegurem o controle do perigo. Os limites críticos são estabelecidos para cada 

medida preventiva monitorada pelo PCC.  

Os valores podem ser obtidos por várias fontes como padrões da legislação, literatura, 

experiência prática e experimentos laboratoriais, dentre outros. Os limites críticos devem estar 

associados a medidas como temperatura, tempo, concentração de soluções sanitizantes e pH 

entre outros. 

2.1.4 Princípio 4 - Estabelecimento dos procedimentos de monitorizacão 

É uma seqüência planejada de observações ou mensurações para avaliar se o perigo 

está sob controle e produzindo um registro fiel para uso futuro na verificação. Tais 

mensurações podem ser do tipo observações visuais, avaliações sensoriais e pH entre outros, 

medições físicas como temperatura e tempo. Já os testes microbiológicos, por fornecerem 

resultados demorados, não devem ser utilizados para monitorizacão dos PCC. 

2.1.5 Princípio 5 - Estabelecimento das ações corretivas. 

Devem ser aplicadas quando ocorrem desvios dos limites críticos estabelecidos. A 

resposta rápida ao processo fora de controle é uma das principais vantagens do sistema 

APPCC. 



Capítulo 2                                                                                                                                 Embasamento teórico 

 18

2.1.6 Princípio 6 - Estabelecimento dos procedimentos de registro e documentação. 

Geralmente os registros utilizados são: 

• Definição da responsabilidade de cada integrante da equipe; 

• Descrição do produto e do uso pretendido e do destino; 

• Diagrama de fluxo do processo; 

• Bases para a identificação dos PCC; 

• Perigos associados com cada PCC, em função das medidas preventivas, e as bases 

científicas respectivas; 

• Limites críticos e bases científicas respectivas; 

• Sistema e programa de monitorização; 

• Ações corretivas em caso de desvios dos limites críticos; 

• Registros e monitorização de todos os PCC, como exemplo registro de 

tempo/temperatura de processo térmico/resfriamento e reaquecimento (regeneração); 

• Procedimentos para verificação do sistema APPCC. 

2.1.7 Princípio 7 - O Estabelecimento dos procedimentos de verificação 

A verificação consiste na utilização de procedimentos adicionados aos utilizados 

durante o monitoramento para evidenciar se o sistema APPCC, está funcionando 

corretamente, como: 

Processo técnico ou científico: verifica se os limites críticos dos PCC são satisfatórios, 

revisando-os para verificar se estão adequados ao controle dos perigos biológicos. 

Processo de validação do Plano: assegura se o sistema APPCC está funcionado 

efetivamente, pois, se estiver, precisa de um plano de amostragem menor do produto final. 

Análises microbiológicas podem ser necessárias para demonstrar se o nível de qualidade 

pretendido foi alcançado pelo FSO que especifica a taxa máxima admissível de contaminação 

por um microrganismo no alimento, no momento do consumo. 

Processo de revalidação: revalidações periódicas documentadas são realizadas para 

assegurar a eficiência e exatidão do sistema APPCC, uma vez que as análises microbiológicas 

são de resultados demorados e custo alto. O sistema APPCC bem controlado dispensa análise 

do produto final. A análise microbiológica do produto final é de alcance limitado, o número 

de amostras (n) é baixo no plano de amostragem, o que dificulta discriminar lote de alimentos 

produzidos "aceitável" de lote "defeituoso" e desta forma avaliar se lotes de alimentos prontos 
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para o consumo satisfazem o FSO ou PO. Por mais rigorosos que sejam os planos de 

amostragem, contemplar 100% das preparações ou dos produtos elaborados dificilmente é 

alcançado de forma prática. 

Segundo o guia de elaboração do Plano APPCC (SENAC/DN, 2001, p. 17), “os 

princípios que integram o sistema são aplicáveis em toda e qualquer atividade relacionada 

com alimentos. No entanto, um Plano APPCC, é específico para um determinado produto e 

processo.” 

O sistema COOK CHILL está inserido nos princípios do Plano APPCC, auxiliando no 

estabelecimento de limites críticos para os PCC de natureza biológica, especificamente nas 

etapas dos processos como cocção (cozimento), resfriamento e regeneração (alimentos que já 

sofreram cocção, atingem novamente a temperatura de segurança alimentar), bem como 

estabelecimento dos procedimentos de monitorização dos referidos PCC, ações corretivas, 

procedimentos de registros, documentação e verificação, já que o sistema tradicional de 

produção de alimentos, não possui meio tecnológico nem metodológico para este fim. 

A tecnologia utilizada pelo sistema COOK CHILL, ou cadeia fria, consiste em utilizar 

equipamentos de tecnologia avançada para “cozer/resfriar/regenerar” os alimentos dentro de 

rigorosos métodos de controle de temperatura, trabalhando com o valor (D), como sendo o 

valor de redução decimal; ou seja, o tempo necessário de exposição de um tipo de 

microrganismo há uma determinada temperatura, necessária para reduzir 90% dos 

microrganismos viáveis (em condições idéias para se multiplicar nos alimentos); 

possibilitando a produção de refeições para consumo futuro com características, consistência 

e sabor idênticos aos preparados na hora, maximizando a qualidade e minimizando os custos. 

Este sistema está fundamentado na legislação sanitária, RDC 216 de 15 de setembro 

de 2004, que preconiza a utilização do tratamento térmico de forma a garantir que todas as 

partes do alimento atinjam a temperatura de, no mínimo, 70ºC no Centro Geométrico. 

As temperaturas inferiores podem ser utilizadas no tratamento térmico desde que as 

combinações de tempo e temperatura sejam suficientes para assegurar a qualidade higiênico-

sanitária dos alimentos. Após serem submetidos à cocção, os alimentos preparados devem ser 

mantidos em condições de tempo e de temperatura que não favoreçam a multiplicação 

microbiana, ou seja, 30 minutos de exposição à temperatura ambiente com temperatura 

interna controlada permanecendo acima de 60ºC. 

Para conservação à quente, os alimentos devem ser submetidos à temperatura superior 

a 60ºC por, no máximo, 6 horas. 
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Para conservação sob refrigeração ou congelamento, os alimentos devem ser 

previamente submetidos ao processo de resfriamento. O processo de resfriamento de um 

alimento preparado deve ser realizado de forma a minimizar o risco de multiplicação 

microbiana. A temperatura do alimento preparado deve ser reduzida de 60ºC a 10ºC em até 2 

horas. Em seguida, o mesmo deve ser conservado sob refrigeração a temperaturas inferiores a 

5ºC. 

O prazo máximo de consumo do alimento preparado e conservado sob refrigeração a 

temperatura de 4ºC, ou inferior, deve ser de 5 dias. Quando forem utilizadas temperaturas 

superiores a 5ºC, o prazo máximo de consumo deve ser reduzido, de forma a garantir as 

condições higiênico-sanitárias do alimento preparado. 

Além da RDC216, o Food Code (UNITED STATES, 2003), estabelece princípios 

básicos para o sistema COOK CHILL, como: 

• Utilizar matéria-prima de boa qualidade microbiológica; 

• Cocção de alimentos a temperaturas que destruam as células vegetativas dos 

microrganismos patogênicos; 

• Resfriar rapidamente os alimentos a pelo menos 3ºC em 90 minutos, logo após o 

cozimento, para controlar a multiplicação dos microrganismos que possam ter sobrevivido à 

cocção; 

• Armazenar os alimentos em temperaturas entre 0ºC e 3ºC por no máximo 5 dias, 

incluindo o dia da produção e o dia de consumo; 

• Reaquecer os alimentos a 70ºC no seu Centro Geométrico por 2 minutos; 

• Distribuir em temperaturas superiores a 63ºC quando forem consumidos quentes e 

abaixo de 3ºC quando consumidos frios. 

2.2 Sistema COOK CHILL 

O objetivo geral desta dissertação é estudar como a adoção do Sistema COOK CHILL 

na aplicação do APPCC aumenta a qualidade alimentar. Para alcançar o objetivo geral, são 

propostos os seguintes objetivos específicos: 

a) Mostrar a utilização dos princípios do sistema APPCC nos processos de produção 

de alimentos do sistema COOK CHILL. 

Os 7 princípios do sistema APPCC apresentados, serão aplicados no fluxograma que 

descreve as etapas do sistema COOK CHILL na produção de alimentos (refeições). Para 
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demonstrar que os princípios do APPCC

fluxograma está apresentado na Figura 2.6.

 

Figura 2. 

A seguir tem-se a aplicação dos princípios do APPCC.

2.2.1 Princípio 1 - Análise do

COOK CHILL 

A análise do perigo B

alimentos em cada processo do sistema 
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princípios do APPCC foram inseridos no sistema 

fluxograma está apresentado na Figura 2.6. 

Figura 2. 6 – Fluxograma do Sistema COOK CHILL 

Fonte: A Autora (2010) 

se a aplicação dos princípios do APPCC. 

nálise dos perigos, em cada processo do fluxograma do sistema 

do perigo Biológico (B), e suas respectivas justificativas 

em cada processo do sistema COOK CHILL, está apresentada

                                   Embasamento teórico 

sistema COOK CHILL. O 

 

, em cada processo do fluxograma do sistema 

e suas respectivas justificativas de presença nos 

apresentada na tabela 2.1. Os 
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perigos Biológicos descritos nos processos são agentes etiológicos importantes transmitidos 

por alimentos, nos Serviços de Alimentação. 

Tabela 2. 1 – Análise do perigo biológico 

Processo Perigo Justificativa 
Recebimento 
(matéria-prima) 

(B): Coliformes 45◦C; 
Salmonella sp; Staphylococcus 
aureus; Clostridium 
botulinum; Bacillus cereus 

O perigo está na contaminação de origem ou no 
processo de recebimento. O perigo biológico é 
muito alto, principalmente nos alimentos crus e nos 
hortifrutis (frutas, verduras, legumes), que não 
sofreram ainda o processo de higienização 

Armazenamento 
(matéria-prima) 

(B): Coliformes 45◦C; 
Salmonella sp; Staphylococcus 
aureus; Clostridium 
botulinum; Bacillus cereus 

O perigo no armazenamento da matéria-prima é a 
contaminação de origem  

Pré-preparo 1 
(higienização dos 
hortifrutis) 

(B): Coliformes 
45◦C;Salmonella sp 

O perigo: é a contaminação de origem e a 
higienização insuficiente. Nesta etapa, os hortifrutis 
são higienizados, com saneante à base de cloro 
ativo, para a remoção da flora microbiana de origem 
(microbiota natural) e as contaminações por erros 
de manipulação, armazenamento e transporte do 
fornecedor. Porém, os saneantes à base de cloro 
disponíveis no mercado atual, eliminam apenas o 
Staphylococcus aureus, Streptococcus faecius e 
Coliformes, segundo a FISPQ (Ficha de Informação 
e Segurança do Produto Químico) da empresa 
fornecedora do produto. 

Pré-preparo 2 
(manipulação) 

(B): Coliformes 45◦C; 
Salmonella sp; Staphylococcus 
aureus; Clostridium 
botulinum; Bacillus cereus 
(específico para produtos à 
base de cereais ou amidos) 

O perigo da recontaminação é devido à inadequada 
manipulação, contaminações cruzadas (alimentos 
crus próximo de alimentos cozidos), alimentos 
contaminados e crescimento microbiano pela 
ausência do controle do tempo e da temperatura na 
exposição dos alimentos. 

Cocção (B): Coliformes 45◦C; 
Salmonella sp; Staphylococcus 
aureus; Clostridium 
botulinum; Bacillus cereus 

O motivo do perigo é a possível sobrevivência dos 
microrganismos e seus esporos termoresistentes, na 
cocção, se o valor (D) de destruição microbiológica 
não for atingido pela técnica de preparo e/ou 
interferência dos fatores intrínsecos que influenciam 
a resistência térmica dos microrganismos como o 
pH, a atividade de água, entre outros. 

Espera pós-cocção  (B): Clostridium botulinum; 
Bacillus cereus e seus esporos  

O perigo é a presença dos microrganismos, pela 
técnica de preparo, por falta de higiene na 
manipulação e alimento contaminado. O 
crescimento microbiológico pode ser reduzido 
através do controle do tempo de exposição do 
alimento à temperatura ambiente no máximo a 30 
minutos, com temperatura interna, ou seja, no 
Centro Geométrico do alimento, acima de 60◦C. 

Resfriamento  (B): Clostridium botulinum; 
Bacillus cereus e seus esporos  

O perigo é o crescimento microbiológico e 
germinação dos esporos, embora seja reduzido. 
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Tabela 2. 1 – Análise do perigo biológico (CONTINUAÇÃO) 

Processo Perigo Justificativa 
Armazenamento 
refrigerado 

(B):Clostridium 
botulinum; Bacillus 
cereus e seus esporos  

O perigo é o crescimento microbiológico e de germinação 
dos esporos, embora seja reduzido, através do uso do frio 
durante o armazenamento refrigerado. Armazenamento 
que pode perdurar até 5 dias (shelf life). 

Regeneração (B): Clostridium 
botulinum; Bacillus 
cereus e seus esporos  

O perigo é a sobrevida microbiológica remanescente. 

Manutenção (B): Clostridium 
botulinum; Bacillus 
cereus e seus esporos  

O perigo é o crescimento microbiológico e a esporulação 
(eclosão dos esporos, gerando células vegetativas viáveis). 

Distribuição (B): Clostridium 
botulinum; Bacillus 
cereus e seus esporos  

O perigo é o crescimento microbiológico e a esporulação. 

Fonte: A Autora (2010) 

2.2.2 Princípio 2 - Identificação dos Pontos Críticos de Controle (PCC), em cada 

processo do fluxograma do sistema COOK CHILL 

Nos processos do fluxograma do sistema COOK CHILL, para manter um perigo 

significativo sob controle. Com o objetivo de eliminar, prevenir ou reduzir os riscos à saúde 

do consumidor.  

A identificação do PCC será através da utilização da Tabela 2.2 - Diagrama do 

processo decisório para a identificação do PCC. Para melhor entendimento do Diagrama, 

conceitua-se: 

• O programa de pré-requisitos são as boas práticas de manipulação e produção dos 

alimentos; 

• As medidas preventivas estão contempladas no manual de boas práticas. 

Tabela 2.2 - Diagrama do processo decisório para a identificação do PCC 
Etapa do 
Processo 

 
 
 
 
 
 

Perigos 
 
 
 
 
 
 
 

O perigo é 
controlado 

pelo 
programa 

de pré-
requisito? 
Se sim, é 
efetivo? 

Questão 1 
Existem 
medidas 

preventivas 
para o 

perigo? 
 
 

Questão 2 
Esta etapa 
elimina ou 

reduz o 
perigo a 

níveis 
aceitáveis? 

 

Questão 3 
O perigo 

pode 
aumentar a 

níveis 
inaceitáveis? 

 
 

Questão 4 
Uma etapa 

subseqüente 
eliminará 

ou reduzirá 
o perigo a 

níveis 
aceitáveis? 

PC / 
PCC 

 
 
 
 
 
 

Recebimento 

(B): Coliformes 45◦C; 
Salmonella 
sp;Staphylococcus aureus; 
Clostridium botulinum; 
Bacillus cereus 

SIM / SIM SIM SIM SIM SIM 
PC 

 

Armazenamento 

(B):Coliformes 45◦C; 
Salmonella sp; 
Staphylococcus 
aureus;Clostridium 
botulinum; Bacillus cereus 

SIM / SIM SIM NÃO SIM SIM PC 
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Tabela 2.2 - Diagrama do processo decisório para a identificação do PCC (CONTINUAÇÃO) 
Etapa do 
Processo 

 
 
 
 
 
 

Perigos 
 
 
 
 
 
 
 

O perigo é 
controlado 

pelo 
programa 

de pré-
requisito? 
Se sim, é 
efetivo? 

Questão 1 
Existem 
medidas 

preventivas 
para o 

perigo? 
 
 

Questão 2 
Esta etapa 
elimina ou 

reduz o 
perigo a 

níveis 
aceitáveis? 

 

Questão 3 
O perigo 

pode 
aumentar a 

níveis 
inaceitáveis? 

 
 

Questão 4 
Uma etapa 

subseqüente 
eliminará 

ou reduzirá 
o perigo a 

níveis 
aceitáveis? 

PC / 
PCC 

 
 
 
 
 
 

Pré-preparo 1 
(higienização 
dos hortifrutis) 

(B): Coliformes 
45◦C;Salmonella sp  SIM / SIM SIM SIM SIM NÃO PCC1 

Pré-preparo 2 
(manipulação) 

(B): Coliformes 45◦C; 
Salmonella sp; 
Staphylococcus aureus; 
Clostridium botulinum; 
Bacillus cereus SIM / SIM SIM NÃO SIM SIM PC 

Cocção 

(B): Coliformes 45◦C; 
Salmonella sp; 
Staphylococcus aureus; 
Clostridium botulinum; 
Bacillus cereus 

SIM / SIM SIM SIM SIM NÃO 
PCC 

2 

Espera pós-
cocção 

(B): Clostridium botulinum; 
Bacillus cereus e seus esporos SIM / SIM SIM NÃO SIM SIM PC 

Resfriamento 

(B): Clostridium botulinum; 
Bacillus cereus e seus esporos SIM / SIM SIM SIM SIM SIM PC 

Armazena-
mento 
refrigerado 

(B): Clostridium botulinum; 
Bacillus cereus e seus esporos SIM / SIM SIM NÃO SIM SIM PC 

Regeneração 

(B): Clostridium botulinum; 
Bacillus cereus e seus esporos 

SIM / SIM SIM SIM SIM NÃO 
PCC 

3 

Manutenção 
(B): Clostridium botulinum; 
Bacillus cereus e seus esporos SIM / SIM SIM NÃO SIM NÃO 

PCC 
4 

Distribuição 
(B): Clostridium botulinum; 
Bacillus cereus e seus esporos SIM / SIM SIM NÃO SIM NÃO 

PCC 
5 

Fonte: A Autora (2010) 

Através do Diagrama do processo decisório para a identificação do PCC, foram 

identificados 05 PCC de natureza Biológica, no fluxograma de produção de alimentos do 

sistema COOK CHILL. Nos processos de higienização dos hortifrutis (principalmente se 

forem servidos crus), cocção, regeneração, manutenção e distribuição. 

2.2.3 Princípio 3 - Estabelecimento dos limites críticos para cada PCC 

Sendo um valor máximo e/ou mínimo de parâmetros biológicos para controle do 

perigo; estabelecidos para cada medida preventiva monitorada dos PCC. 
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2.2.4 Princípio 4 - Estabelecimento dos procedimentos de monitorização 

Para avaliar se o perigo está sob controle e para produzir um registro fiel para uso 

futuro na verificação. 

2.2.5 Princípio 5 - Estabelecimento das ações corretivas 

Aplicadas quando ocorrem desvios dos limites críticos estabelecidos. 

2.2.6 Princípio 6 – Estabelecimento dos procedimentos de registro e documentação 

Para o monitoramento das ações corretivas. 

2.2.7 Princípio 7 – Estabelecimento dos procedimentos de verificação 

 Este princípio verifica os processos do sistema COOK CHILL, através do resumo do 

Plano APPCC, apresentado das Tabelas de 2.3 a 2.13. 
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Tabela 2.3 - Resumo do Plano do Sistema APPCC da etapa do recebimento 

PC/ PCC Perigo Medida 
Preventiva 

Limite Crítico Monitorização Ação 
Corretiva 

Registro Verificação 

PC (B): Coliformes 45◦C; 
Salmonella sp; 
Staphylococcus aureus; 
Clostridium botulinum; 
Bacillus cereus 

Escolha de 
fornecedor com 
boas práticas de 

fabricação 

Temperatura do 
alimento 

O quê? 
Temperatura 

Como? 
Uso do 

termômetro de 
inserção tipo 
espeto e/ou a 

laser 
Quando? 

A cada 
recebimento 

Quem? 
Almoxarife 

Devolução Planilha de 
recebimento 

 

Supervisão do preenchimento da 
planilha de recebimento 

Fonte: A Autora (2010) 

Tabela 2. 4 - Resumo do Plano do Sistema APPCC da etapa armazenamento 

PC/ PCC Perigo Medida 
Preventiva 

Limite Crítico Monitorização Ação 
Corretiva 

Registro Verificação 

PC (B):Coliformes 45◦C; 
Salmonella sp; 
Staphylococcus aureus; 
Clostridium botulinum; 
Bacillus cereus 

Boas práticas de 
armazenamento 

Temperatura do 
ambiente de 

armazenamento 

O quê? 
Temperatura 

Como? 
Uso do 

termômetro a 
laser 

Quando? 
Turno manhã e 

tarde 
Quem? 

Almoxarife 

Expurgar 
(jogar no 

lixo) 

Planilha de 
controle de 

temperatura de 
armazenamento 

 

Supervisão do preenchimento da 
planilha de controle de temperatura 
de armazenamento 
 

Fonte: A Autora (2010) 
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Tabela 2. 5- Resumo do Plano do Sistema APPCC da etapa de Pré-preparo 1 (higienização dos hortifrutis) 

PC/ PCC Perigo Medida Preventiva Limite Crítico Monitorização Ação 
Corretiva 

Registro Verificação 

PCC 1 (B) (B): Coliformes 45◦C; 
 Salmonella sp 

Boas práticas 150 ppm de cloro 
por 15 minutos, na 
solução saneante 

O quê? 
ppm de cloro 

ativo 
 

Como? 
Uso da fita 

indicadora de 
cloro 

 
Quando? 

A cada 
higienização 

 
Quem? 

Colaborador 
 

ppm baixo: 
aumentar o 

ppm de cloro 
e refazer o 

procediment
o 

ppm alto: 
diluir a 

solução até 
atingir 150 

ppm, refazer 
o 

procediment
o 

Planilha de 
controle do cloro 

residual 
 

Supervisão do preenchimento da 
planilha de controle do cloro 
residual 

Fonte: A Autora (2010) 

Tabela 2. 6- Resumo do Plano do Sistema APPCC da etapa do Pré-preparo 2 (manipulação) 

PC/ PCC Perigo Medida Preventiva Limite Crítico Monitorização Ação 
Corretiva 

Registro verificação 

PC (B): Coliformes 45◦C; 
Salmonella sp; 
Staphylococcus aureus; 
Clostridium botulinum; 
Bacillus cereus 

Boas práticas Mãos e utensílios 
higienizados 

periodicamente e o 
tempo e a 

temperatura de 
exposição dos 

alimentos durante a 
manipulação 

O quê? 
Higiene, tempo 
e a temperatura 

Como? 
Visualmente e 
termômetro a 

laser 
Quando? 

A cada 
manipulação 

Quem? 
Supervisor 

Expurgar 
(jogar no 

lixo) 

Planilha de 
controle de 

higiene pessoal e 
dos utensílios e 

planilha de 
controle do tempo 
de exposição e da 

temperatura 
ambiente 

 

Supervisão do preenchimento da 
planilha de controle de higiene 
pessoal e dos utensílios e planilha de 
controle do tempo de exposição e da 
temperatura ambiente 

 

Fonte: A Autora (2010) 
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Tabela 2. 7 - Resumo do Plano do Sistema APPCC da etapa de cocção 

PC/ PCC Perigo Medida Preventiva Limite Crítico Monitorização Ação 
Corretiva 

Registro Verificação 

PCC 2 (B) (B): Coliformes 45◦C; 
Salmonella sp; 
Staphylococcus aureus; 
Clostridium botulinum; 
Bacillus cereus 

Técnica de preparo, 
higiene, alimento de 
boa procedência e 

controle do tempo e 
da temperatura de 
cocção através do 

sistema COOK 
CHILL 

Temperatura final 
de cocção no 

Centro Geométrico 
do alimento acima 

de 65◦C 

O quê? 
Temperatura 

Como? 
Termômetro de 

inserção tipo 
espeto 

Quando? 
No final da 

cocção 
Quem? 

Colaborador 
 

Voltar para a 
cocção. 

Se o 
alimento por 

questões 
sensoriais 

não suporta 
a volta a 
cocção, 

expurgar e 
mudar a 

técnica de 
preparo 

Planilha de 
controle da 

temperatura de 
cocção 

 

Supervisão do preenchimento da 
planilha de controle da temperatura 
de cocção 

Fonte: A Autora (2010) 

Tabela 2. 8- Resumo do Plano do Sistema APPCC da etapa de espera pós cocção 

PC/ PCC Perigo Medida 
Preventiva 

Limite 
Crítico 

Monitorização Ação 
Corretiva 

Registro Verificação 

PC (B): Clostridium 
botulinum; Bacillus 
cereus e seus esporos 

Controle do 
tempo e da 
temperatura 

Tempo de 
exposição à 
temperatura 
ambiente (30 

minutos) e 
temperatura 
no Centro 

Geométrico 
do alimento 

igual ou 
acima de 60◦C 

O quê? 
Tempo e 

Temperatura 
Como? 

Cronômetro e 
Termômetro de 

inserção tipo espeto 
Quando? 

30 minutos após a 
cocção 
Quem? 

Colaborador 

Resfriar 
imediata-
mente ou 

expurgar se à 
temperatura 
no Centro 

Geométrico 
estiver abaixo 

de 50◦C 

Planilha de 
controle do 

tempo de espera 
pós cocção 

 

Supervisão do preenchimento da planilha de 
controle do tempo de espera pós cocção 

Fonte: A Autora (2010) 
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Tabela 2. 9- Resumo do Plano do Sistema APPCC da etapa do resfriamento 

PC/ PCC Perigo Medida 
Preventiva 

Limite 
Crítico 

Monitorização Ação 
Corretiva 

Registro Verificação 

PC (B): Clostridium 
botulinum; Bacillus 
cereus e seus esporos 

Controle do 
tempo e da 

temperatura de 
resfriamento e 
do alimento 

Tempo de 
resfriamento 
(máximo 90 

minutos) 
temperatura 
ambiente do 
resfriamento 

-15 ◦C e 
temperatura 
no Centro 

Geométrico 
do alimento 

(4◦C) 

O quê? 
Tempo e a 

Temperatura 
Como? 

Cronômetro e 
Termômetro de 

inserção tipo 
espeto 

Quando? 
A cada 1 hora 

Quem? 
Colaborador 

Se o resfria-
mento exceder 

90 minutos 
e/ou a 

temperatura 
estiver inferior 

a – 15◦C, 
expurgar o 
alimento 

Planilha de 
controle da 

temperatura de 
resfriamento 

 

Supervisão do preenchimento da planilha de 
controle da temperatura de resfriamento 

Fonte: A Autora (2010) 

Tabela 2. 10- Resumo do Plano do Sistema APPCC da etapa do armazenamento refrigerado 

PC/ PCC Perigo Medida 
Preventiva 

Limite 
Crítico 

Monitorização Ação 
Corretiva 

Registro Verificação 

PC (B): Clostridium 
botulinum; Bacillus 
cereus e seus esporos 

Controle do 
tempo e da 

temperatura de 
armazena-
mento e do 
alimento 

Tempo de 
armazena-

mento 
(máximo 5 

dias) 
temperatura 
ambiente do 
armazena-

mento 
refrigerado 

2◦C e 
temperatura 
no Centro 

Geométrico 
do alimento 

(2◦C) 

O quê? 
Temperatura 

Como? 
Termômetro a 

laser 
Quando? 

Diariamente, nos 
turnos manhã e 

tarde 
Quem? 

Colaborador e a 
nutricionista 

Voltar para a 
cocção. Se o 
alimento por 

questões 
sensoriais não 
suporta a volta 

à cocção, 
expurgar e 
mudar a 

técnica de 
preparo 

Planilha de 
controle da 
temperatura 

da câmara blast 
chiller e 

armazena-mento 
refrigerado 

Supervisão do preenchimento da planilha de 
controle da temperatura da câmara blast chiller e 
armazenamento refrigerado 

Fonte: A Autora (2010) 
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Tabela 2. 11-Resumo do Plano do Sistema APPCC da etapa de regeneração 

PC/ PCC Perigo Medida 
Preventiva 

Limite 
Crítico 

Monitorização Ação 
Corretiva 

Registro Verificação 

PCC 3 (B) (B): Clostridium 
botulinum; Bacillus 
cereus e seus esporos 

Controle do 
tempo e da 

temperatura de 
regeneração 

Temperatura 
final de 

regeneração 
no Centro 

Geométrico 
do alimento 

igual ou 
acima de 

74◦C 

O quê? 
Temperatura 

Como? 
Termômetro de 

inserção tipo 
espeto 

Quando? 
No final da 
regeneração 

Quem? 
Colaborador 

Voltar para a 
regeneração. 
Se o alimento 
por questões 

sensoriais não 
suporta a volta 

a regenera-
ção, expurgar 

e mudar a 
técnica de 
preparo 

Planilha de 
controle da 

temperatura de 
regeneração 

 

Supervisão do preenchimento da planilha de 
controle da temperatura de regeneração 

 

Fonte: A Autora (2010) 

Tabela 2.12- Resumo do Plano do Sistema APPCC da etapa de manutenção 

PC/ PCC Perigo Medida 
Preventiva 

Limite 
Crítico 

Monitorização Ação 
Corretiva 

Registro verificação 

PCC 4 (B) (B): Clostridium 
botulinum; Bacillus 
cereus e seus esporos 

Controle do 
tempo e da 

temperatura da 
manutenção 

Temperatura 
de 

manutenção 
no Centro 

Geométrico 
do alimento 

igual ou 
acima de  

60◦C 

O quê? 
Temperatura 

Como? 
Termômetro de 

inserção tipo 
espeto 

Quando? 
No início, e no 

fim 
Quem? 

Colaborador 

Voltar para a 
regeneração. 
Se o alimento 
por questões 

sensoriais não 
suporta a volta 
a regeneração, 

expurgar e 
mudar a 

técnica de 
preparo 

Planilha de 
controle da 

temperatura de 
manutenção 

 

Supervisão do preenchimento da planilha de 
controle da temperatura de manutenção 
 

Fonte: A Autora (2010) 
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Tabela 2. 13- Resumo do Plano do Sistema APPCC da etapa de distribuição 

PC/ PCC Perigo Medida 
Preventiva 

Limite 
Crítico 

Monitorização Ação 
Corretiva 

Registro verificação 

PCC 5 (B) (B): Clostridium 
botulinum; Bacillus 
cereus e seus esporos 

Controle do 
tempo e da 

temperatura de 
distribuição 

Temperatura 
de 

manutenção 
no Centro 

Geométrico 
do alimento 

igual ou 
acima de  

60◦C, por no 
máximo 6 

horas 

O quê? 
Temperatura 

Como? 
Termômetro de 

inserção tipo 
espeto 

Quando? 
No início, no 
meio e no fim 

Quem? 
Colaborador 

Voltar para a 
regeneração. 
Se o alimento 
por questões 

sensoriais não 
suporta a volta 

a regenera-
ção, expurgar 

e mudar a 
técnica de 
preparo 

Planilha de 
controle da 

temperatura de 
distribuição 

 

Supervisão do preenchimento da planilha de 
controle da temperatura de distribuição 

Fonte: A Autora (2010) 
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b) Demonstrar que o sistema 

temperatura, produz qualidad

O alimento é um produto tangível e comestível. A

na ausência (inocuidade) no alimento

aceitáveis, preconizados pelas legislações vigentes, evitando o risco alimentar.

Para a obtenção da

alimentos faz necessário além dos controles higiênico

tempo e da temperatura em algumas etapas do processo produtivo

multiplicação e morte das

temperatura. 

O binômio tempo e temperatura são 

crescimento e desenvolvimento em todo o seu ciclo de vida, segundo a curva de 

desenvolvimento dos microrgan

quatro fases: 

• Fase lag: fase de adaptação

• Fase log: fase de crescimento exponencial

• Fase stationary: fase estacionária

• Fase death: fase de declínio ou morte

Figura 2. 

Fonte: Manual de elementos de apoio para o Sistema APPCC, 

O crescimento microbiológico na Fase 

seja, 1 bactéria pelo mecanismo de divisão 

multiplica-se em 2 e 2 em 4 bactérias e assim sucessivamente.
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que o sistema COOK CHILL, através do controle do tempo e da 

temperatura, produz qualidade alimentar e redução de custo. 

m produto tangível e comestível. A qualidade alimentar em estudo está 

na ausência (inocuidade) no alimento, de algumas bactérias, ou a presença

preconizados pelas legislações vigentes, evitando o risco alimentar.

Para a obtenção da inocuidade ou níveis aceitáveis de bacté

além dos controles higiênico-sanitários, principalmente 

em algumas etapas do processo produtivo, porque o crescimento, 

multiplicação e morte das bactérias estão intimamente relacionadas 

O binômio tempo e temperatura são necessários a seu metabolismo celular de 

crescimento e desenvolvimento em todo o seu ciclo de vida, segundo a curva de 

desenvolvimento dos microrganismos. Curva apresentada, na Figura 2.7; 

: fase de adaptação 

: fase de crescimento exponencial 

: fase estacionária 

: fase de declínio ou morte 

 

Figura 2. 7- Curva de crescimento microbiológico do ciclo de vida

Fonte: Manual de elementos de apoio para o Sistema APPCC, (SENAC/DN, 2001

O crescimento microbiológico na Fase log é binário e exponencial (

seja, 1 bactéria pelo mecanismo de divisão celular denominado bipartição ou cissiparidade, 

se em 2 e 2 em 4 bactérias e assim sucessivamente. 

Capítulo 2                                               

, através do controle do tempo e da 

qualidade alimentar em estudo está 

ou a presença, em níveis 

preconizados pelas legislações vigentes, evitando o risco alimentar. 

bactérias patogênicas nos 

sanitários, principalmente o controle do 

, porque o crescimento, 

bactérias estão intimamente relacionadas ao binômio tempo e 

necessários a seu metabolismo celular de 

crescimento e desenvolvimento em todo o seu ciclo de vida, segundo a curva de 

, na Figura 2.7; segmentada em 

urva de crescimento microbiológico do ciclo de vida 

SENAC/DN, 2001) 

é binário e exponencial (Figura 2.8); ou 

celular denominado bipartição ou cissiparidade, 
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Figura 2. 8- Crescimento microbiológico binário e exponencial  

Fonte: A Autora (2010) 

 

Este crescimento microbiológico promove todas as Doenças Transmissíveis pelos 

Alimentos, tendo como agentes etiológicos importantes, o Bacillus cereus e o Clostridium 

botulinum, bactérias que podem resultar do processo de cocção e que perduram nas demais 

etapas dos processos através de seus esporos “importante ressaltar que as formas esporuladas 

do Clostridium botulinum e Bacillus cereus não são destruídas pela temperatura de cocção” 

(SILVA, Jr., apud FRANCO e LANDGRAF, 1996, p. 412). 

Se estes microrganismos sobrevivem à cocção com temperatura inferior a 100 ◦C, e 

mantiverem o seu crescimento binário e exponencial no alimento pós-cocção, alguma 

tecnologia deverá ser utilizada, como forma de evitar surtos das Doenças Transmissíveis pelos 

Alimentos. 

A tecnologia dos alimentos utiliza a ação do calor para reduzir ou diminuir a níveis 

aceitáveis esses agentes etiológicos e aumentar a vida útil dos alimentos  

SILVA, Jr. (2005) salienta que o fator de temperatura e a possibilidade de diminuição 

dos tempos e de técnicas de manipulação dos alimentos mais aprimorados são os únicos 

meios de que os profissionais da área podem utilizar no combate aos microrganismos.  

Mas, combater os microrganismos é bastante complexo, porque cada tipo possui 

características estruturais e metabólicas próprias, possuindo condições específicas de 

resistência ao calor, como os microrganismos termodúricos, e ao tempo de exposição durante 

a cocção. Esta resistência gera muitas vezes uma ação térmica sub-letal ficando os 

microrganismos mais resistentes a novo aquecimento. Isso significa que a temperatura letal 

para microrganismos que sofreram aquecimento prévio, não terá mais ação de morte sobre 

estas células. 

Assim, algumas pesquisas importantes foram realizadas, para determinar alguns 

valores de tempo e temperatura, que devem ser estabelecidos, para que se tenha segurança no 

processo e destruição dos microrganismos patogênicos presentes nos alimentos.  

Por este motivo se faz necessário que a temperatura de cocção indicada (valor D) 

atinja o Centro Geométrico do alimento pelo tempo estabelecido, e que este valor de 
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temperatura não comprometa os constituintes nutricionais sensíveis ao calor, como vitaminas, 

minerais e proteínas (desnaturação), além da qualidade sensorial e gastronômica do alimento. 

Os valores utilizados de tempo e de temperatura quente e fria são chamados 

atualmente de cadeia quente e fria (COOK CHILL), onde é possível controlar a multiplicação 

dos microrganismos, utilizando a temperatura como medida de controle nos Pontos Críticos. 

Mas, a estrutura dos alimentos é importantíssima quanto ao seu poder de dificultar ou facilitar 

a penetração do calor descrita na Tabela 2.14. 

Tabela 2. 14 –Fatores que facilitam e dificultam a penetração do calor 

Fatores que facilitam a penetração do calor Fatores que dificultam a penetração de calor 
Atividade de água alta (alimentos úmido) Atividade de água baixa (alimento seco) 
pH básico pH ácido 
Ausência de aditivos e/ou condimentos Presença de aditivos e/ou condimentos 
Teor de gordura baixo Teor de gordura alto 

Fonte: A Autora (2010) 

Pelo exposto, a aplicação do tempo e da temperatura durante a cocção depende da 

técnica de preparo e da natureza do alimento, determinando maior ou menor penetração do 

calor no seu Centro Geométrico.  

Do mesmo modo, pode-se dizer que os microrganismos crescem mais velozmente 

diminuindo o tempo de multiplicação logaritíma, quando aumenta a temperatura até atingir o 

valor da temperatura ótima de crescimento. Primeiro há um decréscimo acentuado da 

velocidade de crescimento e posteriormente sua cessação, devido à destruição dos 

microrganismos pela ação do calor de forma letal. A diminuição da velocidade de crescimento 

microbiano e sua cessação, à medida que a temperatura diminui, é decorrente da perda das 

atividades das permeases em baixa temperatura e/ou mudanças na arquitetura da bicamada 

lipídica da membrana celular dos microrganismos, que impedem a combinação das permeases 

com os correspondentes substratos. 

Se houver aumento da temperatura máxima de crescimento, primeiro ocorre à inibição 

e depois, lesões subletais no mesmo. O microrganismo pode ainda ser viável; porém, é 

incapaz de multiplicar-se até que a lesão seja reparada. Mas se a temperatura for 

suficientemente elevada, ocorrerá inevitavelmente a sua morte. 

A morte do microrganismo é determinada pelo coeficiente de letalidade térmica que 

define a destruição dos microrganismos durante seu tratamento térmico, denominado tempo 

de redução decimal; ou seja, valor (D), que é o tempo necessário, em uma determinada 

temperatura, para destruir 90% dos microrganismos viáveis. 
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Para exemplificar, é apresentada na Tabela 2.15, uma demonstração do valor (D) 

levando-se em conta uma quantidade inicial de 1.000.000 microrganismos. 

Tabela 2. 15 – Valor D 

Quantidade inicial Eliminação Sobra 
1D 90% = 900.000 100.000 
2D 99% = 990.000 10.000 
3D 99,9% 1.000 
4D 99,99% 100 
5D 99,999% 10 
6D 99,9999% 1 
7D 100% 0 

Fonte: SILVA, Jr (2005, p. 30) 

Dependendo do tipo e da quantidade microbiana, a temperatura utilizada, tempo de 

exposição e da penetração do calor, poderemos reduzir os microrganismos totais, eliminando 

os patogênicos.  

O valor (D) está relacionado ao Tempo de Destruição Térmica (TDT) que é o tempo 

necessário, em uma determinada temperatura, para destruir um número pré-estabelecido de 

microrganismos ou esporos bacterianos, e o Tempo de Penetração do Calor no Alimento 

(TPA) é o tempo necessário para que determinada temperatura atinja o interior do alimento.  

O TDT só é marcado, a partir do momento que foi atingido o TPA. No exemplo 

acima, o TDT é igual a 7D, sendo somado o TPA, onde o número de D é para eliminação dos 

microrganismos. 

O valor D para o microrganismo Staphylococcus aureus é de 65,5 ◦C a 2 minutos, mas 

para isso devemos conhecer o número estimado destes microrganismos nos alimentos em 

estudo. Porém como este número não é conhecido, podemos utilizar a quantidade padrão, no 

caso, para alimentos cárneos, indicada pela DNVSA (Portaria n◦ 1 de 28/1/87), que define 

como normal até 100/g nos alimentos. 

Se o alimento em estudo for uma carne cozida, pesando 2 kg (2.000g), teremos um 

número inicial estimado de Staphylococcus aureus de 150.000. Logo, podemos definir o TDT 

para o S. aureus a uma temperatura de 65,5 ◦C, sabendo que o valor D para essa temperatura é 

de 2 minutos (SILVA Jr., 2005). A Tabela 2.16 descreve o TDT.  
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Tabela 2. 16– Descrição do TDT 

Quantidade inicial Eliminação Sobra 
1D = 2 minutos 135.000 15.000 
2D = 4 minutos 148.500 1.500 
3D = 6 minutos 149.850 150 
4D = 8 minutos 149.985 15 

5D = 10 149.998 1 
6D = 12 150.000 0 

Fonte: SILVA, Jr (2005, p. 31) 

Logo, a TDT para 150.000 Staphylococcus aureus é de 12 minutos a 65,5º C. 

O valor (D) para o Staphylococcus aureus é de 65,5 ◦C a 2 minutos, mas, há uma 

tabela no International Commission on Microbiological Specifications for Foods (ICMSF, 

1980), que estabelece a temperatura e o valor (D) para fungos, bactérias e esporos bacterianos 

ao calor.  

As temperaturas utilizadas para eliminar os microrganismos, como o Coliforme a 45oC 

(termoresistentes), indicador de contaminação fecal, possuem em alguns casos o efeito 

bactericida. Dependendo da temperatura utilizada e da resistência dos microrganismos, poderá 

ocorrer inibição do metabolismo sem a morte (efeito bacteriostático), onde os microrganismos 

permanecem vivos, mas não se multiplicam. Para este efeito, o limite mínimo de segurança 

aconselhável é de 60 ◦C. “Abaixo de 50 ◦C não há morte dos patógenos” (SILVA, Jr., apud 

BRYAN, 1996, p. 29). A Tabela 2.17 descreve a resistência dos microrganismos ao calor. 

Tabela 2. 17– Resistência dos fungos, bactérias e esporos bacterianos ao calor 

Microrganismo Temperatura ◦C Valor D (minutos) 
Salmonella sp 65,5 0,02 – 0,25 
Staphylococcus aureus 65,5 2,2 – 2,0 
Leveduras, bolores e bactérias deteriorantes 65,5 0,5 – 3,0 
Bacillus cereus 100 5 
Clostridium perfringens 100 0,3 – 20,0 
Clostridium botulinum 
Tipo A e B proteolíticos 
Tipo E, B e F não proteolíticos 

100 
80 

50 
1,0 

Fonte: ICMSF (1980) 

Complementando a tabela 2.7, a temperatura de eliminação dos microrganismos 

patogênicos não esporulados em relação ao tempo e a temperatura se comporta como 

apresentado na Tabela 2.18. 
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Tabela 2. 18– Relação Tempo/Temperatura na eliminação de microrganismos 
oC Tempo 
74 Poucos segundos (5) 
70 Poucos minutos (2) 
66 Alguns minutos (10) 
65 Alguns minutos (15) 
60 Vários minutos (30) 
55 Algumas horas (4) 
52 Várias horas (12) 

< 50 Não há mortes dos patógenos 
Fonte: Bryan, (1996) 

O sistema COOK CHILL, utiliza a relação Tempo/Temperatura, nos processos de 

cocção, resfriamento e regeneração, para durante a produção de alimentos, eliminar ou reduzir 

os microrganismos, e desta forma promover a qualidade alimentar e redução de custos com as 

Doenças Transmitidas pelos Alimentos. 

2.3 Conclusão do capítulo 

O perigo biológico está presente nas matérias-primas (alimentos) por fazer parte da 

sua microbiota natural. Este perigo pode aumentar em níveis insatisfatórios, nos alimentos 

prontos para consumo, podendo causar danos por vezes irreversíveis a saúde humana. 

O sistema APPCC analisa este risco preventivamente, através da análise de perigo, 

gerando ações corretivas a seus desvios, como higiene pessoal e do ambiente de trabalho, 

manipulação satisfatória, controle de pragas urbanas, entre outros. 

Evitam a transmissão dos microrganismos aos alimentos seja por contaminação direta 

(através do corpo humano, mãos contaminadas, espirro, tossi entre outros), contaminação 

indireta (através do material humano como fezes, urina, escarros e secreções, levadas ao 

alimento pelos vetores ou pragas urbanas, como moscas, barata, formigas, ratos, entre outros) 

e contaminação ambiental (através da poeira, terra, ar e lixo). 

O pré-requisito do sistema APPCC são as boas práticas na manipulação e produção 

dos alimentos, para prevenir estas formas de transmissões, mais não elimina ou reduz uma 

contaminação biologia de origem. Apenas os procedimentos de higienização como sanitização 

de hortifrutis (higienização de natureza química) e cocção/regeneração (higienização de 

natureza térmica) podem eliminar ou reduzir a carga microbiológica nos alimentos prontos 

para o consumo. 

O COOK CHILL é um sistema de higienização de natureza térmica nos alimentos 

utilizando o tempo e a temperatura para conseguir este resultado. Possui tecnologia mais lhe 

falta definição não da temperatura utilizada para preparar gastronomicamente os alimentos, 
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mas para eliminar ou reduzir a contaminação biológica, princípios que definam o 

monitoramento, critérios para desvio no tempo/temperatura que comprometa 

microbiologicamente os alimentos, registros das ações corretivas tomadas, verificações 

ocorridas para melhoria do sistema e garantia de operacionalização do sistema. 

Os princípios do sistema APPCC definem e respondem todas a essas perguntas, 

através da utilização dos 7 princípios. Neles encontrarmos desde a análise dos perigos nos 

alimentos, monitoramento até a verificação do sistema.  

O complemento que faltava a tecnologia gastronômica do sistema COOK CHILL, para 

que o sistema possa fazer uso da relação Tempo/Temperatura para aumentar a qualidade 

alimentar, necessária a saúde publica nos Serviços de Alimentação. 

A seguir no Capítulo 3 tem-se a apresentação do estudo de caso que possua o sistema 

COOK CHILL implantado para identificar as melhorias alcançadas.
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 3. ESTUDO DE CASO 

Neste capítulo será apresentado o estudo de caso de implantação do sistema COOK 

CHILL na Refinaria; identificando as melhorias alcançadas.  

Atualmente os mercados globalizados elevam a competitividade das empresas, 

mediante o aperfeiçoamento dos processos produtivos, redução dos custos de produção e 

melhoria da qualidade. 

A exemplo de outros segmentos, a gestão de processos na produção de alimentos 

modificou-se a partir dos anos 80, assumindo feição pró-ativa em vez de meramente reativa. 

Assim, o sistema COOK CHILL, que preconiza como pré-requisito para sua implantação, as 

boas práticas na manipulação e produção dos alimentos, para garantir a qualidade das 

refeições servidas, constitui uma moderna base de gestão de processos produtivos nos 

Serviços de Alimentação e vem sendo adotado em todo mundo. 

O sistema representa, portanto, mais um passo para equiparação técnica e tecnológica 

nos Serviços de Alimentação ao que existe de mais avançado. Buscando estar em consonância 

com esse avanço, a Refinaria, o implantou em sua Unidade de Alimentação e Nutrição. 

3.1 Na empresa, implantação do sistema COOK CHILL 

Na Tabela 3.1 está apresentado o quadro do projeto de organização e gestão do 

APPCC e sistema COOK CHILL, utilizado na referida Refinaria, antes de sua implantação no 

Serviço de Alimentação. 
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Tabela 3. 1 - Projeto de organização e gestão do APPCC e sistema COOK CHILL 

Objetivo Estratégia Pontos fortes Pontos fracos 
1.Levantar a segurança 
alimentar e cardápio 
produzido. 

 

1.1Aplicação do check list higiênico-sanitário para diagnóstico 
inicial da segurança alimentar. 
1.2. Levantamento do cardápio utilizado. 
 

A empresa terceirizada. 
Capacitação dos colaboradores 
da empresa terceirizada. 

Ausência de preocupação quanto a segurança 
alimentar pela empresa terceirizada. 
Ausência de inspeção para gerar informação ao 
sistema de qualidade. 
Falta de motivação para melhorias no cardápio. 
Colaboradores não capacitados. 

2.Levantar as etapas 
críticas dos processos. 
 

2.1Análise dos Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC). Análise dos perigos 
Biológicos 

Ausência de boas práticas de produção. 

3.Monitorar o tempo e a 
temperatura de produção 
e distribuição 

3.1Analise da viabilidade do sistema COOK-CHILL nas etapas de 
cozimento, resfriamento e regeneração. 

Tempo e temperatura de 
produção e distribuição. 

Distância entre as unidades em operação. 

4. Levantamento dos 
maquinários e ambiente. 
 

4.1Levantamento e mensuração dos equipamentos necessários ao 
sistema APPCC e COOK-CHILL  
4.2Tamanho da área de produção. 

Maquinário, tamanho e layout 
da área de produção. 

Não se trabalha com segurança alimentar. 
Estrutura física e dos equipamentos precária. 
Ausência de equipamentos para a realização do 
sistema COOK-CHILL. 

5.Trabalhar o 
comprometimento 

5.1Comprometimentos da direção da empresa. 
5.2Assinatura do termo de Concordância com a Metodologia. 
5.3Elaboração da carta-compromisso. 
5.4Entendimento e comprometimento dos colaboradores 
envolvidos. 

Entendimento da segurança 
alimentar. 

Conflitos de interesses. 

6.Planejar o sistema 
COOK-CHILL . 

 

6.1Definição dos grupos de alimentos que serão cozidos, 
resfriados e regenerados. 
6.2Elaboração do Quadro Produtivo com a respectiva 
programação semanal. 
6.3Planejamento da produção diária com margem de segurança 
para evitar desperdícios. 
6.4Elaboração do fluxo do sistema COOK-CHILL 
6.5Elaboração da Planilha de gestão e Verificação do Sistema de 
Produção – VPS. 
6.6Elaboração das Planilhas de controle do tempo e da 
temperatura nas etapas de cozimento, resfriamento e regeneração. 

Foco na produção. 
 

Aceitação do sistema COOK-CHILL. 
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Tabela 3. 1 – Projeto de organização e gestão do APPCC e sistema COOK CHILL (CONTINUAÇÃO) 

Objetivo Estratégia Pontos fortes Pontos fracos 
7.Projeto e organização 
do trabalho. 

7.1Que tarefas devem ser alocadas para cada colaborador na 
operação. 
7.2Que seqüência de tarefas deve ser estabelecida para realizar o 
trabalho. 
7.3Onde o trabalho deve ser alocado dentro do processo de 
produção. 
7.4Que setores do Serviço de Alimentação e operadores devem 
estar envolvidos com o trabalho. 
7.5Definições de como deve ser as instalações e os equipamentos 
de trabalho. 
7.6Definições das habilidades a serem desenvolvidas nos 
colaboradores 

Recursos Humanos. 
Entendimento do processo 
produtivo. 

Entendimento e aceitação. 
 

8.Realizar cursos de 
Capacitação 

8.1Capacitações dos colaboradores envolvidos. Unificar as informações. 
Quebra de paradigma. 

Entendimento e aceitação. 

9.Implantação do 
sistema COOK CHILL 
na produção de refeições 
da Refinaria 

9.1Implantações por grupos de produtos 
 
 

Melhoria na produção de 
refeições e na qualidade 
alimentar. 

Quebra de paradigma 

Fonte: A Autora (2010)
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 Após estabelecer o projeto de organização e gestão do APPCC e sistema COOK 

CHILL descritos na Tabela 3.1, implanta-se o sistema seguindo os seguintes passos: 

1◦ passo- Entendimento do Fluxograma do sistema COOK CHILL, conforme descrito no 

capítulo anterior, para todos os grupos de produtos, seguindo obrigatoriamente a direção do 

fluxo. 

2◦ passo- Utilização em cada processo do Fluxograma do sistema COOK CHILL, as regras de 

higiene recomendadas pelo manual de boas práticas de manipulação e produção dos 

alimentos. 

3◦ passo- Aplicação das etapas que compõem o sistema COOK CHILL no Fluxograma do 

sistema. Estas etapas serão descritas a seguir: 

a) Cocção  

 Nesta primeira etapa, os alimentos são coccionados em forno combinado, fogão 

tradicional ou com o uso de panelões, e os alimentos crus através do uso do calor 

transformados em cozidos. Realçando o sabor, melhorando a digestibilidade de seus 

constituintes (nutrientes), eliminando a flora microbiana inicial utilizado o valor (D) do 

sistema COOK CHILL nos alimentos coccionados no Serviço de Alimentação da Refinaria, 

objeto do estudo de caso nesta dissertação.  

 Os alimentos coccionados foram denominados grupos de produtos de cocção. 

Coccionados em fogões industriais e fornos combinados, e a relação Tempo/Temperatura 

(valor D) verificada através do Resumo do Plano do Sistema APPCC (Tabela 2.7) e 

monitorada pela planilha de cocção dos alimentos, APENDICE 1, com o propósito de gerar 

ações corretivas mediante desvio, para restabelecê-lo. 

 O Ponto crítico de controle a ser monitorado no processo de cocção é a temperatura e 

o tempo de cocção (Valor D), para a eliminação dos microrganismos. 

 Mediante o exposto, será aplicado o valor (D) nos grupos de produtos. Os grupos de 

produtos, e seus respectivos alimentos e microrganismos envolvidos estão descritos na Tabela 

3.2. 

Tabela 3.2 – Grupos de produtos 

Grupos Alimentos envolvidos Microrganismos envolvidos 

Grupo A Peixes, camarão, frutos do 
mar, ovos 

Salmonella sp; staphylococcus 
aureus;coliformes a 45 oc 

Grupo B Carne de porco Salmonella sp 
Grupo C Carne bovina Salmonella sp; staphylococcus 

aureus;coliformes a 45 oc; 
clostridium 

Grupo D Aves Coliformes a 45 oc 
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Tabela 3.2 – Grupos de produtos (CONTINUAÇÃO) 
Grupos Alimentos envolvidos Microrganismos envolvidos 

Grupo E Demais grupos de 
alimentos 

Salmonella sp; staphylococcus 
aureus;coliformes a 45 oc; 
clostridium; bacillus cereus 

Fonte: A Autora (2010) 

 Os microrganismos envolvidos, foram extraídos da RDC nº 12, de 2 de Janeiro de 

2001, ANVISA. 

 O valor (D) utilizado pelo sistema COOK CHILL para eliminar os microrganismos dos 

grupos de produtos produzidos pelo Serviço de Alimentação da Refinaria, foi determinado 

através do uso das Tabelas 2.17 e 2.18 anteriormente apresentadas. As temperaturas e seus 

respectivos Valores (D) estão apresentados na Tabela 3.3. 

Tabela 3.3– Grupos de produtos e seu respectivo Valor D 

GRUPOS Temperatura ◦C Valor D  
A acima de 74 10 minutos 
B acima de 65 1 minuto 
C acima de 74 10 minutos 
D acima de 74 10 minutos 
E acima ou igual a 74 10 minutos 

Fonte: A Autora (2010) 

 Com relação à cocção, é importante observar que: 

• Na cocção, a temperatura de saída dos alimentos dos Grupos de Produtos, é de 

acordo com o requerimento padrão dos limites críticos estabelecidos no Plano APPCC, por 

esta etapa ser um PCC; 

• O registro do monitoramento é feito mediante o preenchimento da Planilha de 

cocção e regeneração apresentada no APÊNDICE 1; 

• A cocção não deverá ser totalmente finalizada, pois os alimentos sofrerão novo 

aquecimento na etapa de regeneração. 

b) Espera pós-cocção 

 Nesta etapa, os alimentos que sofreram cocção devem atingir 60°C em seu Centro 

Geométrico, para serem levados à refrigeração na câmara Blast Chiller (célula). 

 O Ponto de controle a ser monitorado é a temperatura do alimento durante a espera 

pós-cocção. A temperatura no Centro Geométrico do alimento, que após a cocção é superior a 

60°C deverá ser reduzida a 60°C por no máximo 30 minutos a temperatura ambiente de até 

26°C. Para tanto, se deve fracionar ao máximo os alimentos em cubas gastronômicas, para 

facilitar a saída do calor e, por conseqüência, reduzir a temperatura no. Centro Geométrico. 
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c) Resfriamento 

 Nesta etapa, os alimentos são resfriados em câmara denominada Blast Chiller (célula), 

e os alimentos quentes após a cocção são, através do uso do frio, resfriados no Centro 

Geométrico, diminuindo a multiplicação do Clostridium botulinum; Bacillus cereus e seus 

esporos. 

 O ponto de controle a ser monitorado é a temperatura de resfriamento dos alimentos, 

conforme Planilha de resfriamento apresentada no APÊNDICE 2. 

 Notas importantes: 

• Com relação ao resfriamento, não é aconselhável deixar o alimento congelar dentro 

da célula. 

• Os alimentos devem ser refrigerados em porções pequenas de modo a serem 

resfriados completamente, em um curto período de tempo (FRANCO, B.; MARIZA, L., 

1996). 

d) Armazenamento refrigerado 

 Nesta etapa, os alimentos são armazenados, após o resfriamento no Blast Chiller, na 

câmara de conservação através do uso do frio. O frio é bastante utilizado na conservação dos 

alimentos perecíveis, tanto os de origem animal como vegetal e basicamente conserva os 

alimentos porque retarda ou inibe a multiplicação microbiana. 

 O Ponto de controle a ser monitorado é a temperatura da câmara de conservação e esse 

monitoramento ocorre nos dois turnos de trabalho (manhã e tarde), através da Planilha de 

controle de temperatura, apresentada no APÊNDICE 3. 

 Este controle se faz necessário para assegurar que os alimentos armazenados estejam 

mantidos à temperatura de 4°C, mantendo baixo o metabolismo microbiológico e evitar a 

contaminação dos alimentos. Com relação a esta etapa, é importante observar que: 

• Os alimentos ao entrarem na câmara de conservação deverão estar tampados e 

etiquetados com data de produção e validade e separá-los por lote de regeneração, a saber: 

1. Primeiro lote: alimentos transportados (“quentinhas - embalagens de alumínio de 

consumo individual”); 

2. Segundo lote: alimentos de refeitório (self service). 

 A conservação sob refrigeração não pode ser considera como forma de eliminação de 

microrganismos. Por este motivo é monitorado o tempo (shelf life) de permanência dos 

alimentos na câmara e a temperatura que estão sendo conservados. 

 Assim, devem ser levados em conta os seguintes aspectos: 
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• O shelf life dos alimentos sob conservação até 05 dias; 

• A temperatura da câmara de conservação a 2°C (set point); 

• A temperatura no Centro Geométrico dos alimentos sob conservação é menor ou 

igual a 4°C; 

• As cubas deverão ser dispostas em estantes ou carrinhos tipo esqueleto e devem ser 

mantidas afastadas uma das outras e da parede para melhor circulação de ar; 

• A disposição das cubas deve ser realizada de maneira racional e prática permitindo 

a facilidade no armazenamento e verificação das validades; 

• Como forma de facilitar a verificação das validades, etiquetas dispostas na frente 

das cubas; 

• A saída dos alimentos é realizada de acordo com os prazos de validade, permitindo 

o funcionamento do sistema PEPS (Primeiro que Entra é o Primeiro que Sai). 

e) Regeneração 

 Nesta etapa, os alimentos que já sofreram cocção inicial, devem atingir novamente a 

temperatura de segurança alimentar e são reaquecidos através do uso do calor combinado em 

forno especial, denominado forno combinado. Esta etapa deverá ocorrer imediatamente após a 

saída da câmara de conservação. A regeneração, se utilizada adequadamente, é um processo 

especial e bastante eficiente em reaquecimento de preparações prontas para o consumo, 

mantendo suas características sensoriais e evitando a contaminação microbiana. 

 O Ponto crítico de controle a ser monitorado é a temperatura final dos alimentos 

regenerados dos Grupos de Produtos. Esta temperatura é de acordo com o requerimento 

padrão dos limites críticos estabelecidos no Plano APPCC, por esta etapa ser um PCC – Ponto 

Crítico de Controle. A temperatura de regeneração é acima de 74°C no Centro Geométrico 

dos alimentos ao término do seu reaquecimento, conforme apresentado no APÊNDICE 1, 

sendo servidos posteriormente com suas qualidades sensorias inalteradas e 

microbiologicamente seguros. 

 Esse controle faz-se necessário, pois a temperatura dos alimentos, durante a 

manutenção a 4°C na câmara de conservação, para manter o metabolismo dos 

microrganismos baixo, porém não inexistente. Com relação a esta etapa, é importante 

observar que a regeneração é dividida diariamente: 

1. Primeiro lote: alimentos transportados (“quentinhas”); 

2. Segundo lote: alimentos de refeitório (self service). 
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f) Manutenção 

 Nesta etapa, os alimentos quentes são mantidos aquecidos através do uso do calor, 

antes de sua distribuição centralizada ou descentralizada. Esta manutenção é realizada através 

da utilização de equipamentos como o banho-maria e/ou pass thought.  

 O Ponto crítico de controle a ser monitorado é a temperatura interna dos equipamentos 

de manutenção e a temperatura no Centro Geométrico dos alimentos dos Grupos de Produtos 

durante sua manutenção. Este monitoramento é de acordo com o requerimento padrão dos 

limites críticos estabelecidos no Plano APPCC, por esta etapa ser um PCC. 

 O registro do monitoramento é feito mediante o preenchimento da Planilha de controle 

de temperatura dos equipamentos e dos alimentos, conforme apresentado no APÊNDICE 4, 

que se faz necessário, para evitar o crescimento dos microrganismos antes de sua distribuição. 

Com relação a esta etapa, é importante observar que: 

• Depois de regenerados, os alimentos transportados permanecer no banho-maria 

acima de 60°C no Centro Geométrico. Para que isto ocorra, a temperatura da água do banho-

maria está à temperatura acima de 80-90°C, durante a montagem das quentinhas; 

• As cubas são mantidas tampadas antes da montagem para a manutenção da 

temperatura dos alimentos transportados; 

• Se a regeneração for concluída antes das 10:00 horas, pois este é o horário da 

montagem das quentinhas dos alimentos transportados, os alimentos são mantidos dentro do 

forno combinado ou no próprio pass trought com temperatura acima de 60°C no seu Centro 

Geométrico; 

• Os alimentos do refeitório, depois de regenerados, são acondicionados 

imediatamente na rampa do salão do refeitório a temperatura acima de 60°C no Centro 

Geométrico por no máximo 6 horas, ou mantidos aquecidos no pass thought também a 

temperatura acima de 60°C no Centro Geométrico; 

• O banho-maria e o pass thought são ligados duas horas antes de sua utilização. 

g) Distribuição 

 Nesta etapa, os alimentos estão expostos para o consumo imediato, porém sob controle 

de tempo e temperatura para não ocorrer multiplicação microbiana. O Ponto crítico de 

controle a ser monitorado é a temperatura dos alimentos dos Grupos de Produtos do refeitório 

e da alimentação transportada durante sua distribuição. Este monitoramento é de acordo com 

o requerimento padrão dos limites críticos estabelecidos no Plano APPCC, por esta etapa ser 

um PCC. 
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 Com o objetivo de reduzir os custos operacionais 

realizadas juntas, porém o almoço será regenerado no outro dia e o jantar no mesmo dia.

• Entender a alocação operacional por grupos de produtos, permitindo a identificação

dos operadores responsáveis pelas etapas produtivas de cada 
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O registro do monitoramento é feito mediante o preenchimento da 

de distribuição, conforme apresentado no APÊNDICE 4.

etapa, é importante observar que os alimentos têm controle de tempo e temperatura para não 

ocorrer a multiplicação microbiana e devem permanecer protegidos de novas contami

desempenhadas todas as etapas anteriormente descritas

de manipulação dos alimentos, pois ajudam a reduzir e evitar os perigos 

microbiológicos, químicos e físicos nos alimentos. As boas práticas são p

COOK CHILL e sua posterior operacionalização

Para a operacionalização do sistema COOK CHILL além do conhecimento dos 

processos que o compõe, e seus critérios de segurança alimentar, são necessários

luxograma dos processos produtivos, de forma a identificar 

COOK CHILL; 

Entender a fase de cocção como ponto central do sistema 

a como orientação para execução das demais etapas que compõem o sistema;

onhecer a composição do cardápio diário oferecido; 

Grupos de Produtos (A, B, C, D e E) que serão

Conhecer o Quadro Produtivo Diário da Refeição Servida (programação semanal), 

, que consiste numa ferramenta necessária para a programação semanal 

etapas produtivas que compõem o sistema COOK CHILL. 

Figura 3. 1 – Produção diária (programação semanal) 

Fonte: A Autora (2010) 

Com o objetivo de reduzir os custos operacionais à cocção do almoço e do jantar serão 

realizadas juntas, porém o almoço será regenerado no outro dia e o jantar no mesmo dia.

Entender a alocação operacional por grupos de produtos, permitindo a identificação

dos operadores responsáveis pelas etapas produtivas de cada Grupo de Produto
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Conhecer o Quadro Produtivo Diário da Refeição Servida (programação semanal), 

a programação semanal 

 

cocção do almoço e do jantar serão 

realizadas juntas, porém o almoço será regenerado no outro dia e o jantar no mesmo dia. 

Entender a alocação operacional por grupos de produtos, permitindo a identificação 

de Produto. 
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• Conhecer os equipamentos utilizados nos processos do sistema, conforme 

apresentado na Tabela 3.4. 

Tabela 3. 4 – Equipamentos utilizados nos processos do sistema COOK CHILL 

Processo Equipamentos utilizados 
Cocção Fogão tradicional, forno combina e panelões 
Resfriamento Câmara Blast Chiller (célula) 
Regeneração Forno combinado 

Fonte: A Autora (2010) 

• Entender a operacionalização diária do sistema COOK CHILL, que ocorre por meio 

do alinhamento dos tempos operacionais e dos equipamentos nas etapas produtivas de cocção, 

resfriamento e regeneração, durante uma jornada de trabalho. O fluxo do sistema COOK 

CHILL se faz necessário para produção dos Grupos de Produtos, bem como os tempos de 

produção definidos através de estudos “in loco” na área de cocção, sendo estritamente 

necessários à padronização e balanceamento da produção diária das refeições dos Grupos de 

Produtos, servidos no almoço e jantar; descrito abaixo na Figura 3.2. 

 Os fluxos do sistema COOK CHILL descritos a seguir na Figura 3.2, representam as 

entradas das etapas de cocção e regeneração e saídas da etapa de resfriamento das produções 

dos Grupos de Produtos no sistema e seus respectivos tempos de setup, baseado no quadro 

produtivo diário – programação semanal, apresentado na Figura 3.1. 

 No Fluxo 1 é realizada a cocção das saladas cozidas, guarnições e proteínas de opção 

do cardápio (perfaz 40% do total servido) no dia anterior ao seu consumo ou até 5 dias. As 

regenerações das guarnições dos Grupos de Produtos são no dia do seu consumo. 

 No fluxo 2 é realizada a cocção das proteínas principais do cardápio (perfaz 60% do 

total servido) e a regeneração das proteínas principais e opcionais que foram coccionadas no 

dia anterior ao seu consumo ou até 5 dias. No fluxo 3 é realizado o resfriamento de todos os 

itens que foram coccionados nos fluxos 1 e 2. 

Em todos os fluxos são respeitados em todas as entradas e saídas de alimentos os 

horários das entradas e saídas das máquinas, para que sejam honrados as temperaturas, os 

tempos de produção programados e os horários dos operadores, evitando a presença de horas 

extras e aumento de consumo de energia, gás, entre outros. 
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Figura 3. 2– Fluxo do sistema COOK CHILL 

Fonte: A Autora (2010) 

COOK CHILL diariamente inicia no fluxo 1 às 07:30 h e finaliza no fluxo 3 

20 h, sendo operacionalizado por 4 operadores alocados nos fluxos (

Etapa Alocação operacional

-cocção das saladas e 

guarnições 

-regeneração das 

guarnições 

-cocção das proteínas 

(opção) 

01 operador

 

 

 

01 operador

-cocção das proteínas 

(principal) 

-regeneração das proteínas 

(principal e opção) 

01 operador

 

-resfriamento das saladas, 

guarnições e proteínas 

01 operador

– Alocação operacional por etapa do sistema COOK CHILL

Fonte: A Autora (2010) 

                                                      Resultados obtidos 

 

te inicia no fluxo 1 às 07:30 h e finaliza no fluxo 3 

uxos (Figura 3.3). 

operacional 

01 operador 

01 operador 

01 operador 

01 operador 

Alocação operacional por etapa do sistema COOK CHILL 
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 Os itens do cardápio como feijão e arroz estão fora do sistema COOK CHILL e dos 

referidos fluxos, sendo produzidos pelo sistema tradicional da cocção, diariamente, em 

panelões industriais, e o operador alocado para esta função é o mesmo alocado no fluxo 1. 

É importante salientar que, qualquer desvio nos tempos e temperatura em cada 

equipamento nos fluxos acima, por falta de manutenção preventiva e/ou preditiva, inviabiliza 

o sistema, e por conseqüência gera horas extras no quadro operacional, insatisfação, falta de 

credibilidade no sistema, possíveis contaminações microbiológicas e atrasos na distribuição 

das refeições aos comensais. 

Faz-se necessário o conhecimento das ações corretivas emergenciais por ocorrência de 

alguns problemas que possam inviabilizar o sistema: 

1)Problema no Blast Chiller (célula): 

• Chamar a manutenção com URGÊNCIA e identificar a causa do problema. 

• Expurgar todos os alimentos que não foram resfriados. 

• Voltar ao sistema tradicional de cocção até que a normalidade seja estabelecida. 

2)Problema no forno combinado: 

• Chamar a manutenção com URGÊNCIA e identificar a causa do problema; 

• Realizar a etapa de regeneração no fogão industrial, frigideiras ou nos panelões 

passando a ser determinada como reaquecimento. 

• Controlar bem a temperatura de reaquecimento deverá ser acima de 74°C no Centro 

Geométrico dos alimentos.  

3)Problema na Câmara de Conservação: 

• Chamar a manutenção com URGÊNCIA e identificar a causa do problema; 

• Retirar todos os alimentos do interior da câmara e os manter temporariamente em 

outra câmara com a mesma temperatura interna de 4°C. 

4)Problemas nos equipamentos de manutenção dos alimentos aquecidos (banho-maria e pass 

thought): 

• Chamar a manutenção com URGÊNCIA e identificar a causa do problema; 

• Manter os alimentos aquecidos acima de 60°C no Centro Geométrico, mesmo que seja 

dentro do forno combinado.  

Problemas de manutenção nos equipamentos e falhas de outra natureza como ausência 

de alimento na área de produção, equipamentos e outros podem ocorrer; e como forma de 

minimizar essas falhas por falta de alimento, equipamento e outros nas etapas produtivas do 

sistema COOK CHILL deve-se lançar mão de uma ferramenta de produção que identifica e 
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corrigi estes problemas, denominado Verificação do Sistema de Produção (VSP) conforme 

apresentado na APÊNDICE 5.  

Esta ferramenta de trabalho é utilizada na área de produção, para medição dos tempos 

de cada processo do sistema COOK CHILL, baseando-se no tempo inicial e final das 

produções e na ausência ou falta de alimento, equipamento ou outros, viabilizando a produção 

satisfatória em cada processo.  

Todas as atividades dos operadores realizadas durante sua jornada de trabalho, 

mediante os fluxos de produção, são descritas no VSP e analisadas pelo responsável da 

qualidade. A presença ou ausência dos itens alimento, equipamento e outros, na área de 

produção determinam as relações clientes x fornecedores internos, onde a meta diária de 

acertos, ou seja, presença dos itens, na área de produção é de 80%. Este percentual é o total de 

itens do dia (presentes e ausentes) dividido pelos itens presentes marcados nas colunas do 

referido VSP. 

A meta de 80% representa o compromisso de cada setor (fornecedor interno) que 

alimenta o sistema produtivo entregando o material necessário à consecução das atividades 

produtivas na área de cocção. Se medir entre 0 a 100 o grau de empenho que cada fornecedor 

interno poderia proporcionar a área de cocção, perceberíamos que boa parte conseguiria 

manter a relação de 30%. Por outro lado, parece razoável admitir que, se algum setor movido 

por material humano empenhasse continuamente 100% do seu potencial seria submetido a tal 

estresse que não suportaria a pressão por muito tempo. 

Apoiando-se apenas no senso comum, o possível e desejado é que cada fornecedor 

interno possa empenhar 80% do seu potencial no fornecimento adequado em quantidade e 

qualidade a área de cocção. 

Sob esta consideração, 80% de empenho global cliente x fornecedor representa ganhos 

extraordinários na gestão do sistema COOK CHILL traduzidos em produtividade, 

rentabilidade e satisfação no trabalho pelo operador. E para dar continuidade a este percentual 

será necessário enfrentar seguidos desafios diários, que se enfrentados com 

comprometimento, tem grande propensão de gerar entusiasmo e o entusiasmo fazer diferença 

no resultado. 

3.2 Melhorias alcançadas 

 O sistema COOK CHILL apresentou na Refinaria, as seguintes vantagens: 



Capítulo 4                                           

 

• Aumento da segurança alimentar principalmente

distais da cozinha central (área de produção)

• Rapidez na produção de alimentos, 

• Padronização e balanceamento da produção;

• Diminuição do risco de contaminação microbiológica oferecendo mais segurança 

que os sistemas tradicionais

• Redução de desperdícios;

• Aumento da produtividade e 

• Manutenção das características sensoriais dos al

• Promoção de mão

• Funcionários com suas funções estabelecidas

alimentação mais tranqüilo e produtivo, na hora de produzir e servir as refeições; 

• Cumprimento do horário de distribuição

• Diversificação do cardápio com melhor apresentação;

• Aumento da satisfação dos c

3.4 a seguir. 

Figura 3. 

3.2.1 Na empresa 

Os objetivos devem ser claros para que sejam seguidos e implantados passo a passo. 

Cada objetivo é pré-requisito para o outro. A Estratégia quando bem definida os 

departamentos (higienização, pré

para a organização, assim como as pessoas que fazem parte de cada processo em seus 

departamentos; os pontos fortes devem ser bem estimulados e valorizados e os pontos fracos 

trabalhados com paciência, disciplina e maturidade.
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umento da segurança alimentar principalmente nas unidades e

(área de produção); 

apidez na produção de alimentos,  

Padronização e balanceamento da produção; 

o risco de contaminação microbiológica oferecendo mais segurança 

que os sistemas tradicionais; 

desperdícios; 

a produtividade e a não exigência de grandes áreas

as características sensoriais dos alimentos; 

mão-de-obra operacional especializada; 

uncionários com suas funções estabelecidas, proporcionando um serviço de 

alimentação mais tranqüilo e produtivo, na hora de produzir e servir as refeições; 

o horário de distribuição das refeições;  

iversificação do cardápio com melhor apresentação; 

umento da satisfação dos comensais como reflete o gráfico apresentado na 

Figura 3. 4– Pesquisa de satisfação da alimentação na Refinaria

Os objetivos devem ser claros para que sejam seguidos e implantados passo a passo. 

requisito para o outro. A Estratégia quando bem definida os 

departamentos (higienização, pré-preparo, cocção, distribuição), entendem sua contribuição 

para a organização, assim como as pessoas que fazem parte de cada processo em seus 

departamentos; os pontos fortes devem ser bem estimulados e valorizados e os pontos fracos 

trabalhados com paciência, disciplina e maturidade. 

mês 1 mês 2 mês 3 mês 4

pesquisa alimentação

                                                      Resultados obtidos 

unidades em operação mais 

o risco de contaminação microbiológica oferecendo mais segurança 

grandes áreas para a cozinha; 

proporcionando um serviço de 

alimentação mais tranqüilo e produtivo, na hora de produzir e servir as refeições;  

omensais como reflete o gráfico apresentado na Figura 

 
Refinaria 

Os objetivos devem ser claros para que sejam seguidos e implantados passo a passo. 

requisito para o outro. A Estratégia quando bem definida os 

ntendem sua contribuição 

para a organização, assim como as pessoas que fazem parte de cada processo em seus 

departamentos; os pontos fortes devem ser bem estimulados e valorizados e os pontos fracos 

pesquisa alimentação
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Segundo SLACK, N; CHAMBERS, S; JOHNSTON, R.(2002, p. 64), “a expressão 

papel da função produção para designar algo ou além de suas responsabilidades são tarefas 

óbvias na empresa. Designamos com ela a razão básica da função – o principal motivo de sua 

existência”. 

Os setores de produção do Serviço de Alimentação pensam que o motivo de sua 

existência é produzir alimentos a qualquer custo; desconhecem os papéis da produção como 

implementadora da estratégia empresarial, como apoio para essa estratégia e impulsionadora. 

Por este motivo as áreas de produção dos Serviços de Alimentação não possuem 

projeto de organização e gestão e desconhecem seus objetivos de desempenho; assumindo 

uma contribuição de neutralidade interna contribuindo pouco para o sucesso da empresa, onde 

no caso da Refinaria o material humano é sua fonte de energia. 

3.3 Conclusão do Capítulo 

Neste capítulo, o sistema COOK CHILL foi apresentado como o provedor da 

segurança alimentar nas refeições servidas aos comensais da Refinaria, através do estudo de 

caso de implantação do sistema no Serviço de Alimentação, e as melhorias alcançadas. 

O objetivo central do estudo de caso é demonstrar que a implantação do sistema traz 

melhora significativa na qualidade alimentar do ponto de vista microbiológico, mas também 

que as melhorias alcançadas transcendem o campo biológico e satisfaz o operador 

(especialização, aumento da produtividade, melhor qualidade de vida no trabalho, 

tranqüilidade na produção, recursos operacionais, entre outros), a operação (rapidez, 

cumprimento dos horários e dos cardápios, melhora gastronômica, redução de desperdícios, 

programação da produção, organização do ambiente de trabalho, entre outros) e ao comensal 

(satisfação do ponto de vista de cumprimento dos horários das refeições servidas, qualidade 

alimentar, gastronômica e sensorial). 

No capítulo quatro serão apresentados os resultados obtidos da aplicação do sistema na 

empresa estudo de caso. 
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4 RESULTADOS OBTIDOS  

 Este capítulo descreve os resultados esperados com adoção do sistema COOK CHILL 

no APPCC. 

4.1 Sistema COOK CHILL, inserido nos princípios do APPCC 

Nas etapas do fluxograma do sistema COOK CHILL, foram analisados os 7 princípios 

do sistema APPCC, como proposto, demonstrando que o sistema está inserido principalmente 

nos princípios 3 (estabelecimento dos limites críticos para cada PCC); 4 (estabelecimento dos 

procedimentos de monitorização); 5 (estabelecimento das ações corretivas) e 6 

(estabelecimento dos procedimentos de registro e documentação).  

Com base na aplicação dos princípios do sistema APPCC nos processos do sistema 

COOK CHILL, ficou estabelecido na empresa estudo de caso, os seguintes elementos: 

• Os limites críticos: com a determinação do Valor (D) na cocção dos Grupos de 

Produtos do sistema, temperatura e tempo de resfriamento, temperatura e tempo de 

regeneração e temperatura e tempo (shelf life) de conservação; 

• A monitorização dos limites críticos: através da aferição das temperaturas e 

acompanhamento dos tempos; 

• As ações corretivas: caso haja desvios nos limites críticos estabelecidos; 

• Os registros: através das Planilhas de controle do sistema COOK CHILL. 

Os resultados obtidos com o estabelecimento desses elementos foram: 

• Segurança alimentar; 

• Controle dos perigos biológicos durante a produção dos alimentos; 

• Avaliação preventiva quanto ao risco e a gravidade dos perigos biológicos; 

• Redução de riscos a saúde do consumidor; 

• Aumento da credibilidade do serviço de alimentação frente aos comensais; 

• Redução de custo com possíveis surtos de Doenças Transmissíveis pelos 

Alimentos; 

• Criação de um sistema de autocontrole ou a retroalimentação do sistema COOK 

CHILL apresentado na Figura 4.1, que retroalimenta as informações, garantindo a inocuidade 

e aumento da qualidade higiênico-sanitária dos alimentos, pelo monitorando dos Pontos 

Críticos de Controles e estabelecimento de ações corretivas para restabelecer o controle caso 
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se faça necessário de forma preventiva, evitando o surgime

pelos Alimentos. 

4.2 Sistema COOK-CHILL

Neste capítulo serão

de custo respectivamente: 

a- Produção da qualidade alimentar através:

• Da utilização dos 

biológico nos processos de produção dos alimentos

• Utilização da matéria

• Definição dos Pontos Críticos e Pontos Críticos de Controle

sistema COOK CHILL; 

• Definição dos critérios e limites críticos para os Pontos Críticos

• Monitoramento desses critérios através das Planilhas de controles do sistema 

CHILL e do Resumo do Plano do Sistema APPCC

• Capacitação e especialização dos operadores;

• Conscientização dos operadores, quanto 

de alimentos e a necessidade de implantação de um sistema que traga mais confiabilidade a 

produção e por conseqüência segurança alimentar;

• Utilização do valor D na etapa de coc

inicial, apresentada na Tabela 4.1.
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cessário de forma preventiva, evitando o surgimento das Doenças Transmitidas 

 
Figura 4. 1- Sistema de autocontrole 

Fonte: A Autora (2010) 

CHILL produz qualidade alimentar e redução de custo

serão apresentados os resultados quanto à qualidade alimenta e redução 

qualidade alimentar através: 

Da utilização dos princípios do APPCC, que determina de forma preventiva o risco 

biológico nos processos de produção dos alimentos, 

Utilização da matéria-prima de boa procedência; 

Definição dos Pontos Críticos e Pontos Críticos de Controle

Definição dos critérios e limites críticos para os Pontos Críticos

Monitoramento desses critérios através das Planilhas de controles do sistema 

Resumo do Plano do Sistema APPCC; 

Capacitação e especialização dos operadores; 

onscientização dos operadores, quanto à responsabilidade dos mesmos na produção 

de alimentos e a necessidade de implantação de um sistema que traga mais confiabilidade a 

produção e por conseqüência segurança alimentar; 

Utilização do valor D na etapa de cocção para eliminar ou reduzir a carga microbiana 

inicial, apresentada na Tabela 4.1. 

                                                      Resultados obtidos 

nto das Doenças Transmitidas 

produz qualidade alimentar e redução de custo 

qualidade alimenta e redução 

, que determina de forma preventiva o risco 

Definição dos Pontos Críticos e Pontos Críticos de Controle nos processos do 

Definição dos critérios e limites críticos para os Pontos Críticos de Controle; 

Monitoramento desses critérios através das Planilhas de controles do sistema COOK 

responsabilidade dos mesmos na produção 

de alimentos e a necessidade de implantação de um sistema que traga mais confiabilidade a 

ou reduzir a carga microbiana 
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Tabela 4. 1 – Grupos de Produtos, alimentos e microrganismos envolvidos e respectivos  Valor D 

Grupos Alimentos 
envolvidos 

Microrganismos envolvidos 
Valor D 

A Peixes, camarão, 
frutos do mar, ovos 

Salmonella sp; Staphylococcus 
aureus;Coliformes a 45 oC; 

Clostridium 
10 minutos 

B Carne de porco Coliformes a 45 oC 1 minuto 
C Carne bovina Salmonella sp; Staphylococcus 

aureus;Coliformes a 45 oC; 
Clostridium; Bacillus cereus 

10 minutos 

D Aves acima de 74 10 minutos 
E Demais grupos de 

alimentos 
acima ou igual a 74 

10 minutos 

Fonte: A Autora (2010) 

 

b- Produção da redução de custos operacionais. 

A principal redução de custo do sistema é com as Doenças Transmitidas pelos 

Alimentos, mas a seguir serão apresentadas outras reduções identificadas com a adoção do 

sistema COOK CHILL na aplicação do APPCC: 

• Redução do quadro operacional através do planejamento e balanceamento da 

produção. Esta redução foi de aproximadamente 46%, apresentada na Tabela 4.2, que 

descreve as reduções ocorridas antes e após a implantação do sistema COOK CHILL, por 

função de trabalho.  

Tabela 4.2 – Redução operacional 

Função 

            Número de funcionários         ַ◌ 
Antes do 
sistema 

Após o 
sistema 

Total da 
redução 

Chefe de cozinha   1 1 - 
Cozinheiro II   5 1 4 
Auxiliar de cozinha   5 3 2 
Magarefe   1 1 - 
Auxiliar de Magarefe   1 1 - 
Total 13 7 6 

Fonte: A Autora (2010) 

É importante ressaltar que essa redução no quadro operacional no Serviço de 

Alimentação da Refinaria, ocorreu sem que houvesse redução na quantidade de comensais e 

dos horários das refeições.  

• Redução de 1 turno de trabalho (noturno); 

• Incremento e aumento das preparações produzidas na área de cocção e servidas nos 

refeitórios das unidades em operação da Refinaria, distais e proximais, a cozinha central. A 
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Tabela 4.3, descreve o aumento das preparações do cardápio, antes e após a implantação do 

sistema COOK CHILL. 

                 Tabela 4.3 – Aumento do cardápio pós COOK CHILL 

Cardápios Antes do 
COOK 
CHILL 

Após 
implantação 
do COOK 

CHILL 

Aumento 

Frios - 3 3 
Salada 1 5 4 

Guarnição 1 2 1 
Proteína 2 3 1 

Arroz 1 1 - 
Feijão 1 1 - 
Total 6 15 9 

Fonte: A Autora (2010) 

• Redução de aproximadamente 2 horas no tempo de cocção nas preparações dos 

grupos de produtos, após a implantação do sistema COOK CHILL, devido à redução do turno 

de trabalho e da produção ser modulada, ou seja, cada operador produz o seu Grupo de 

Alimento de acordo com o fluxo do sistema COOK CHILL, apresentado na Figura 3.2. Esse 

resultado como desdobramento, a redução do consumo diário de vapor (gás), energia elétrica, 

água e Homem-hora (Hh). 

• Balanceamento da produção através da alocação operacional, representada na 

Figura 3.3; 

• Redução de desperdícios, só regenerar os alimentos que se fizerem necessários a 

demanda de comensais, ou seja, podendo lançar mão dos alimentos conservados no 

armazenamento refrigerado (shelf life de 5 dias) caso aumente a demanda dos comensais. 

• Eliminação dos 7 desperdícios de produção como: 

1.  Excesso de produção, onde o desperdício na Refinaria diariamente após a refeição 

do almoço era na ordem de 30%, sobre 1 tonelada de refeição produzida. 

2. Movimentações. 

3. Retrabalhos. 

4. Estoques altos. 

5. Transportes desnecessários. 

6. Tempo de espera. 

7. Processamentos inadequados. 
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• Criação de estações de trabalho de cocção, resfriamento e regeneração, com seus 

inputs planejados e verificados pela Planilha do VSP, promovendo outputs com qualidade 

alimentar e baixo custos operacionais. Como apresentado na Figura 4.2 a seguir. 

 

         

 

 

 

 

Figura 4. 2 – Representação do ambiente e suas estações de trabalho 

Fonte: A Autora (2010) 

4.3 Melhorias alcançadas com o Sistema COOK CHILL implantado 

 O Projeto de organização e gestão do APPCC e sistema COOK CHILL implantado 

na Refinaria trouxeram para a empresa algumas melhorias como: 

• Alto nível de segurança aos alimentos produzidos; 

• Aumento da oferta dos itens no cardápio, respeitando os hábitos alimentares, sem 

onerar a produção; 

• Redução dos desperdícios com insumos e refeições prontas; 

• Aumento da qualidade de trabalho dos gerentes e seus supervisores; 

• Manipuladores melhor orientados, nas atividades diárias de produção dos 

alimentos; 

• Contribuição na redução de custos, o que corresponde a um aumento de 

produtividade com qualidade e segurança; 

• Ganho institucional, uma vez que valoriza o trabalho da equipe e eleva a auto-

estima dos seus integrantes, as pessoas envolvidas passam a ter consciência do que fazem e 
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por que fazem, ganhando autoconfiança e satisfação por produzirem alimentos com alto nível 

de segurança; 

• Redução da necessidade de testes de produtos acabados, no que se refere à 

determinação de contaminantes microbiológicos. 

4.4 Conclusão do Capítulo 

Neste capítulo foi demonstrado à análise de perigos e Pontos Críticos de Controle nas 

etapas de produção dos Grupos de Produtos e que estabelecidos os limites críticos a 

tecnologia do sistema COOK CHILL, promove segurança alimentar e redução de custos 

operacionais. Mas a implantação das boas práticas e seus aspectos sanitários no Serviço de 

Alimentação é uma etapa que constitui um pré-requisito importante a boa manutenção do 

sistema pós implantação e a redução dos riscos biológicos. 

Segundo RIEDEL, G. (1992, p. 3), os aspectos sanitários de um alimento constituem-

se apenas em uma das facetas que compõem o complexo problema dos alimentos em relação à 

saúde. Não é possível isolar complemente este aspecto restrito de transmissão de doenças 

através dos alimentos de outros problemas de qualidade dos alimentos que, de alguma forma, 

também acabam por influir na saúde humana. 

Assim, os resultados obtidos com a implantação do sistema COOK CHILL são 

complementares aos aspectos sanitários como: 

1. Aspectos gerais das Instalações, Edificações, Saneamento. 

2. Aspectos gerais de Recursos Humanos. 

3. Aspectos gerais das Condições Ambientais. 

4. Aspectos gerais dos Equipamentos. 

5. Aspectos gerais da Produção dos Alimentos. 

6. Aspectos gerais de Sanitização. 

7. Aspectos gerais do Controle de Qualidade.  

O suporte para a implantação do sistema está nos aspectos sanitários e nos princípios 

do sistema APPCC. Visto que, os aspectos sanitários definem a qualidade de um Serviço de 

Alimentação, e um produto com qualidade é aquele produto em que os serviços também são 

de qualidade, que atendem perfeitamente, de forma confiável de forma acessível, de forma 

segura e no tempo certo, as necessidades do consumidor (CAMPOS, Vicente Falconi, 1999). 
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 5 CONCLUSÕES  

Os objetivos gerais e específicos traçados neste trabalho foram alcançados como, 

demonstrar que o sistema COOK CHILL está inserido nos princípios do Plano APPCC; e que 

com a utilização destes princípios na tecnologia do sistema há produção de qualidade 

alimentar e redução de custos, e a apresentação de um estudo de caso de implantação do 

sistema apresentado o passo a passo da implantação e as melhorias alcançadas como 

vantagens gastronômicas e de segurança alimentar aos comensais; financeiras e operacionais 

ao Serviço de Alimentação da Refinaria. 

A melhoria alcançada com a produção de qualidade alimentar foi pela adoção do 

sistema COOK CHILL na aplicação do APPCC através da utilização do Valor (D) para o 

controle do PCC biológico e do monitoramento através das Planilhas de controle.  

Mas, dependendo dos fatores intrínsecos que influenciam na resistência térmica dos 

microrganismos e que determinam a natureza da composição físico-química do alimento (teor 

de gordura, pH, entre outros), no final da etapa de cocção haverá a possibilidades de presença 

de microrganismos termoresistentes, remanescentes desta etapa como bactérias formadoras de 

esporos Clostridium botulinum e Bacillus cereus, tornando-se um problema de saúde pública. 

Por este motivo devem ser controlados os processos posteriores a cocção para impedir 

o crescimento microbiano remanescente assim como a germinação de seus esporos no 

alimento. 

A etapa posterior a cocção é a espera pós-cocção que deverá ser realizada 

rapidamente, no máximo 30 minutos de exposição ao alimento a temperatura ambiente, pois a 

cozinha é um ambiente ideal para o crescimento de bactérias por apresentar a temperatura 

próxima a 35◦C, além de possuir água, pH neutro ou ligeiramente ácido, oxigênio e nutrientes. 

A etapa de resfriamento é importantíssima ao sistema COOK CHILL. “É nesta etapa 

que o alimento é refrigerado e desta forma, a multiplicação dos microrganismos é controlada. 

A condição para a eficácia desta etapa é a rápida queda da temperatura do alimento” (SILVA 

Jr, 2005, p. 413). 

O pós resfriamento, o armazenamento refrigerado na faixa de 0◦C a 3◦C, não favorece 

o crescimento celular; as bactérias que por ventura cresçam nesta etapa, passam por um 

processo subseqüente ao armazenamento que é a regeneração ou reaquecimento como é 

normalmente conhecido; onde a temperatura e o tempo são controlados para evitar que 
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funcione como um catalisador para as multiplicações microbianas e esporulação, ambos 

remanescentes da etapa de cocção. 

Por fim a etapa de manutenção e distribuição que segue as especificações RDC 216, 

de 15 de Setembro de 2004, faz-se necessário para o controle da temperatura dos alimentos 

acima de 60◦C, para evitar a esporulação dos esporos remanescentes do Bacillus cereus, e do 

Clostridium botulinum no alimento. 

A redução de custos operacionais apresentados, e as melhorias gastronômicas são 

benefícios que o sistema gera aos processos e aos operadores do Serviço de Alimentação, por 

ser prático, econômico, dinâmico, flexível.  

Mas, não foram o objetivo central da implantação do sistema COOK CHILL no estudo 

de caso. O objetivo central está na eliminação ou redução do perigo biológico que o sistema 

promove.  

Deste modo, a tecnologia COOK CHILL não pode ser oferecida simplesmente como 

uma tecnologia de cocção e resfriamento para promover melhorias gastronômicas aos 

Serviços de Alimentação. 

Antes de oferecer o sistema, faz se necessário um estudo específico de cada área de 

produção de alimentos para responder três perguntas básicas:  

• Para que implantar o sistema?  

• Para quem? (comensal sadio ou enfermo) 

• Como se implanta o sistema? 

Estes questionamentos dificilmente são realizados pela empresa que adquire a 

tecnologia.  

A tecnologia do sistema COOK CHILL é de fácil implantação, mas não isenta um 

técnico especializado; precisa de controles para sua operacionalização para atender as 

expectativas da qualidade alimentar, sem riscos a empresa e aos comensais (consumidor). 

Segundo PALADINI, E. P. (1997, p. 16), “a qualidade além de atender as expectativas 

do consumidor, requer que se cumpram os requisitos e as especificações do consumidor, o 

que exige.” 

5.1 Dificuldades e Limitações 

As dificuldades encontradas na execução da dissertação foi à distância da Refinaria 

para a coleta de dados, e literatura especifica sobre cadeia fria do ponto de vista de inativação 

nos alimentos reservatórios do Clostridium botulinum e Bacillus cereus, através da utilização 
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do tempo e da temperatura da tecnologia do sistema COOK CHILL. Existe muita propaganda 

do sistema, mas pouco trabalho científico sobre o assunto, para pesquisa.  

Não consegui dados acadêmicos sobre o assunto de inativação Clostridium botulinum 

e Bacillus cereus pelo sistema COOK CHILL, com analises microbiológicas comprobatórias. 

As limitações encontradas foram quanto à eliminação microbiana das bactérias 

Clostridium botulinum e Bacillus cereus e seus esporos, que podem estar presentes em 

preparações que atinjam uma temperatura de cocção inferior a 100◦C no seu Centro 

Geométrico. 

Essas bactérias patogênicas são agentes etiológicos importantes transmitidos pelos 

alimentos e tem suas características epidemiológicas evidentes, e são eliminados na área 

industrial mais nem sempre nos Serviços e Alimentação; podendo comprometer vidas 

humanas, principalmente no caso do Clostridium botulinum, para o qual um dos sintomas do 

seu quadro clínico é paralisia respiratória e morte.  

5.2 Sugestões para trabalhos futuros 

Recomenda-se a trabalhos futuros a verificação do CEP – Controle Estatístico de 

Processos do sistema COOK CHILL na empresa, a probabilidade de ocorrência desses 

microrganismos em seus reservatórios e novos trabalhos de pesquisas para desenvolver uma 

tecnologia de eliminação desses microrganismos nos Serviços de Alimentação, nos alimentos 

envolvidos. 

Assim ao término deste trabalho, percebe-se que a qualidade é primordial aos Serviços 

de Alimentação por se tratar de saúde pública e que “melhor significa fazer o que já fazíamos 

o que já sabemos, porém de outra maneira (PALADINI, E. P., 1997, p. 45). 
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Apêndice I – Planilha de cocção e regeneração 

 
PLANILHA DE COCÇÃO DOS ALIMENTOS 

              

Requerimento Padrão:   Grupo de Produtos de Cocção Temp.     

Limite crítico:   A B C D E Regeneração     

Temperatura interna (CG) >74°C >65°C >74°C > 74 °C >74 °C >74 °C     

Tempo mantido do 

termômetro no CG   15 seg. 15 seg. 1 min.  15 seg.  15 seg. 15 seg     

              

Data Hora Serviço Produto Grupo Temp. Temp. Tempo  Tempo  

Medida 

Corretiva Nome Data Temp. Nome 

  término     Produto 

Interna 

°C 

Interna 

°C Mantido Mantido e/ou     Regeneração   

        

de 

Cocção     

seg. / 

min. 

seg. / 

min. Observações     °C   

          ok não ok ok não ok           

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                        

Grupo A: peixes, camarão, frutos do mar, ovos. 

Verificado 

por:____________________     

Grupo B: carne de porco.          

Grupo C: carne bovina.   Data:_______________________     

Grupo D: aves. (Arquivado por 3 anos)     

Grupo 

E: 

Demais grupos de 

alimentos.                 

              

Aprovado:________________________ Aprovado:________________________      

Empresa    Responsável Técnico       

              

Data:____________  Data:____________        

 

Figura Apêndice I – Planilha de cocção e regeneração 
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Apêndice II – Planilha de resfriamento 

PLANILHA DE RESFRIAMENTO DOS ALIMENTOS 

         

Requerimento Padrão:    Redução da Temperatura 

Acima de 60 °C 

para 10°C    

Limite crítico:     Limite de tempo de  

No máximo  02 

horas   

         

Nota: A temperatura mâxima de entrada no blast chiller (célula) é de 80 °C no CG do alimento 

        

Data Produto Hora  Temp. Hora Temp. Temp. Nome  Medida Corretiva 

      °C   °C 

acima 

de 2 

horas     

     entrada entrada  saída  saída  °C     

                  

                  

                  

                  

                  

           

       Verificado por:___________ 

           

       Data:____________ 

       (Arquivado por 3 anos) 

         

         

Aprovado:________________________ Aprovado:________________________  

Empresa    Responsável Técnico   

         

Data:____________   Data:____________   

 

 

Figura Apêndice II – Planilha de resfriamento dos alimentos 
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Apêndice III – Planilha de controle da temperatura da câmera blast 

chiller e armazenamento resfrigerado 

 

PLANILHA DE CONTROLE DA TEMPERATURA DA CÂMARA BLAST CHILLER E CONSERVAÇÃO 

       

DATA :                            HORÁRIO:                                                   RESPONSÁVEL:  

ÁREA Nº EQUIPAMENTO 
REQUERIMENTO  REGISTRO 

AÇÃO CORRETIVA / STATUS 
      PADRÃO hora temperatura 

  1 CÂMARA BLAST CHILLER -15º C       

produção 

(cozinha) 2 CÂMARA DE CONSERVAÇÃO 2 º C       

       

DATA :                            HORÁRIO:                                                   RESPONSÁVEL:  

ÁREA Nº EQUIPAMENTO 
REQUERIMENTO  REGISTRO 

AÇÃO CORRETIVA / STATUS 
      PADRÃO hora temperatura 

  1 CÂMARA BLAST CHILLER -15º C       

produção 

(cozinha) 2 CÂMARA DE CONSERVAÇÃO 2 º C       

       

DATA :                            HORÁRIO:                                                   RESPONSÁVEL:  

ÁREA Nº EQUIPAMENTO 
REQUERIMENTO  REGISTRO 

AÇÃO CORRETIVA / STATUS 
      PADRÃO hora temperatura 

  1 CÂMARA BLAST CHILLER -15º C       

produção 

(cozinha) 2 CÂMARA DE CONSERVAÇÃO 2 º C       

       

DATA :                            HORÁRIO:                                                   RESPONSÁVEL:  

ÁREA Nº EQUIPAMENTO 
REQUERIMENTO  REGISTRO 

AÇÃO CORRETIVA / STATUS 
      PADRÃO hora temperatura 

  1 CÂMARA BLAST CHILLER -15º C       

produção 

(cozinha) 2 CÂMARA DE CONSERVAÇÃO 2 º C       

       

       
Aprovado:________________________   Aprovado:________________________ 

Empresa     Responsável Técnico 

       

Data:____________     Data:____________ 

 

 

Figura Apêndice III– Planilha de controle da temperatura da câmara blast chiller e armazenamento refrigerado 
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Apêndice IV – Planilha de controle aos equipamentos e alimentos 

durante a manutenção e distribuição 

 

PLANILHA DE CONTROLE DOS EQUIPAMENTOS E ALIMENTOS DURANTE A MANUTENÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO 

LOCAL:   
SERVIÇO:   
DATA:   
RESPONSÁVEL:   

ALIMENTOS 
T 
ºC  HORA EQUIPAMENTO 

T 
ºC AÇÃO CORRETIVA STATUS/ DATA 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

       
Verificado 
por:___________ 

           

       Data:____________ 

       (Arquivado por 3 anos) 

         

         

Aprovado:________________________ Aprovado:________________________  

Empresa    Responsável Técnico   

         

Data:____________   Data:____________   

 

 

 

 

Figura Apêndice IV– Planilha de controle aos equipamentos e alimentos durante a manutenção e distribuição 
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Apêndice V – Planilha de verificação do sistema de produção (VSP) 

 

        VSP - Verificação do Sistema de Produção           

              

Funcionário:  DATA:             

              

Grupo Produto Quantidade Tempo planejado Tempo real FPY - 80 % Comentários 

    kg 
hora 
inicial temp. final hora inicial temp. final Alimento Equipamento Outros   

              I II I II I II   

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

              
              
Aprovado:________________________  Aprovado:________________________     
Empresa     Responsável Técnico        
              
Data:____________    Data:____________        

 

 

Figura Apêndice V– Planilha de VSP 




