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ABSTRACT

Pig transportation vehicles are one of the 
main sources of disease spread among 
herds. The objective of this work was to va-
lidate the thermo-assisted drying and de-
contamination (TADD) system and the ozo-
ne gas in the reduction of total coliforms, 
as an indicator of contamination. Surface 
swabs of ten trucks were performed prior 
to washing, after washing and disinfection, 
and after the TADD process and application 
of ozone gas in the cabin. A total of 240 
samples were analyzed and these disinfec-
tion process, were efficient in eliminating 
total coliforms of pig transport trucks.

Introdução

Nos últimos anos, têm sido descritos no-
vos agentes e o ressurgimento de doenças 
afetando criações de suínos no Brasil e no 
mundo, refletindo em perdas econômicas 
significativas para indústria (Chander et al., 
2012; Vannucci et al., 2015). A disseminação 
das doenças entre os plantéis ocorre por ve-
tores biológicos e mecânicos, e a prevenção 
da introdução de agentes infecciosos, con-
siste em um desafio contínuo que deve ser 
adotado nas granjas. Veículos de transporte 
dos suínos representam uma das princi-
pais fontes de contaminação, uma vez que 
transportam animais a longas distâncias e 

de granjas com diferentes status sanitários. 
Com isso, um dos procedimentos que tem 
sido empregado pela indústria é a limpeza, 
desinfecção, secagem e vazio sanitário do 
veículo entre as cargas de animais. Porém, 
em sistemas de produção em larga escala, 
o tempo de secagem e vazio sanitário refle-
tem no custo efetivo de utilização dos cami-
nhões (Dee et al., 2005). O método intitulado 
Thermo-assisted drying and decontamina-
tion (TADD), consiste em secar os caminhões 
após a lavação e realizar desinfecção por ca-
lor forçado, sendo utilizado nos Estados Uni-
dos e já testado para diversos agentes pa-
togênicos (Dee et al., 2005; Dee et al., 2007; 
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Pieters et al., 2005). O ozônio é um gás inco-
lor de odor pungente, instável e parcialmen-
te solúvel em água, que se destaca por seu 
elevado poder oxidante. É um forte agente 
desinfetante com ação sobre uma grande 
variedade de organismos patogênicos, in-
cluindo bactérias, vírus e protozoários, apre-
sentado eficiência germicida que excede ao 
cloro (Guzel-Seydim et al., 2004). O objetivo 
deste trabalho foi validar o sistema TADD e o 
gás ozônio para inativação de coliformes fe-
cais em caminhões de transporte de suínos.

Material e Métodos

Foram realizados suabes de superfície (100 
cm2) da carroceria (assoalho, teto, rampa 
traseira, barras laterais esquerda, direita e 
dianteira) e cabine (parte externa e interior) 
de dez caminhões, antes da lavagem, após 
a lavagem e desinfecção, e após o proces-
so do TADD. Após o transporte de animais 
e antes da lavagem, o caminhão foi enxa-
guado com água, evitando o crescimento 
bacteriano exacerbado nas amostras desta 
etapa do processo. A lavagem e desinfecção 
externa do caminhão consistiu de aplicação 
de detergente ácido ativado CL-1001® (Cle-
aner, Cravinho, São Paulo, Brasil) seguido de 
detergente biodegradável Max 90 Solupan® 
(Cleaner, Cravinho, São Paulo, Brasil) e en-
xague com água. Após, foi realizada a pul-
verização de desinfetante a base de gluta-
raldeído e cloreto de benzalcônio, Sanivex® 
(Formilvet, Barueri, São Paulo, Brasil) em 
todo o veículo, de acordo com as instruções 
do fabricante. O interior da cabine foi limpo e 
desinfetado com a retirada de todo o mate-
rial (roupas, tapetes, etc), seguida da limpeza 
com pano úmido, secagem com pano seco 
e aplicação em todas as superfícies do spray 
Lysoform® (Bombril, São Paulo, Brasil). Após 
o processo de lavagem e aplicação de desin-
fetantes, a parte externa da cabine e carro-
ceria dos caminhões foram submetidos ao 
sistema TADD, com temperatura média de 
70°C, e no interior da cabine do motorista 
foi liberado gás ozônio, ambos pelo período 

de 15 minutos. Para coleta, foram utilizados 
sacos e esponjas Whirl-Pak® Speci-Sponge® 
(Nasco, Fort Atkinson, Wisconsin, USA) es-
téreis e umedecidas com água peptonada 
a 1%. Para aumentar a área avaliada, foram 
realizadas um pool de três coletas de cada 
local, compreendendo 80 amostras de cada 
etapa e totalizado 240 amostras analisadas. 
Imediatamente após a coleta, as esponjas 
foram armazenadas em caixas térmicas 
com gelo reciclável e remetidas ao labora-
tório. Para ressuspensão bacteriana, foram 
adicionados 100mL de água peptonada a 
1% à amostra contendo as três esponjas. 
Após, foi retirado 1 mL e diluído em 9 mL 
de água peptonada a 0,1% (diluição 10-1) 
e assim sucessivamente até a diluição 10-
4. Foram semeados em duplicata 1 mL de 
cada diluição em ágar Chromocult® (Merck, 
Darmstadt, Germany), incubadas em aero-
biose à 37°C por 24 horas, seguido da con-
tagem de unidades formadoras de colônias 
(UFC) por cm2. Para análise estatística dos 
dados, os resultados foram classificados 
como crescimento positivo ou negativo e a 
diferença entre os o crescimento bacteria-
no de cada etapa foi avaliada pelo teste Qui 
quadrado, considerando como significativo 
valor de p<0,05.

Resultados e Discussão

Das 240 amostras analisadas, 49 e 39 foram 
positivas para coliformes totais, antes da la-
vagem e após a lavagem e desinfecção, res-
pectivamente. Nenhuma amostra apresen-
tou crescimento positivo após o processo no 
TADD, diferindo estatisticamente (p<0,0001) 
dos suabes coletados nas etapas anteriores. 
O princípio do TADD é aumentar a tempera-
tura para promover a secagem de veículos 
e degradação de microrganismos, foi tes-
tado inicialmente para validar a eficiência 
frente ao vírus da síndrome reprodutiva e 
respiratória suína (PRRS), doença sanitaria-
mente importante em alguns países (Dee et 
al., 2005, 2009). Posteriormente, sendo ava-
liada para diferentes microrganismos, tanto 
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virais como bacterianos e utilizadas em 
sistemas de produção de suínos onde são 
necessárias medidas de biosseguridade 
altamente eficientes para manter o status 
sanitário dos plantéis (Pieters et al., 2005). 
No Brasil, este procedimento está sendo 
utilizado pela primeira vez. Já o gás ozô-
nio, quando comparado a outros agentes 

oxidantes, se destaca pelo elevado poten-
cial de oxidação (2,07 mV) (Guzel-Seydim 
et al., 2004). E além da eficácia na inati-
vação de bactérias, leveduras, vírus, proto-
zoários, inclusive formas esporuladas, não 
apresenta toxicidade como outros princí-
pios de desinfecção (Souza, 2006). 

Conclusão

O sistema de desinfecção utilizando o siste-
ma TADD e gás ozônio são eficientes na elimi-
nação de coliformes fecais de caminhões de 
transporte de suínos.
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