
Linha de Biosseguridade
Eficiência no combate aos agentes invisíveis

sanphar.net



Por que pensar em biosseguridade?

passos para um programa eficaz 
de higienização das instalações7

O mercado mundial de proteína animal está diante de novos desafios estabelecidos por 
demandas comerciais, exigências do consumidor e normas regulatórias. 

Um dos desafios estabelecidos por essa nova demanda é a melhoria nos processos de 
produção animal, o uso racional de antibióticos e a redução dos impactos econômicos 
ocasionados por desafios sanitários. 

Para isso, é fundamental implementar um Programa de Biosseguridade e, de forma 
preventiva, evitar a entrada e disseminação de agentes patogênicos. E assim, garantir a 
saúde e bem-estar animal, levando à mesa do consumidor segurança alimentar.

LIMPEZA A SECO 

Remoção mecânica a seco dos resíduos orgânicos (sujidades) da instalação e dos equipamentos.

LIMPEZA ÚMIDA 

Etapa mais demorada, mas também a mais eficaz. Quando executada de forma correta, promove 
redução de até 99,99% dos micro-organismos presentes.

Aplicação de detergente: aplicar sobre as estruturas e aguardar o tempo para ação química e, 
assim, facilitar a remoção da matéria orgânica aderida à instalação e equipamentos.

Lavagem das Instalações: enxágue as estruturas com água sob pressão e de forma sequenciada 
(de cima para baixo).

CHECAGEM DA LAVAGEM 

Avaliar visualmente a eficácia da limpeza seca e úmida. Falhas na remoção da matéria orgânica 
comprometem a ação dos desinfetantes. Se necessário, deve ser repetido o processo de limpeza.

DESINFECÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

A solução desinfetante deve ser preparada seguindo as recomendações do fabricante e aplicada 
em instalações secas para evitar a ineficiência por diluição do produto. Deve ser aplicada de forma 
sequenciada (de cima para baixo) e em volume suficiente, levando em consideração tamanho 
de estrutura e tempo de contato para ação. Quando houver a existência de um desafio específico, 
verifique se o princípio ativo do produto está de acordo com a eficácia contra o patógeno presente nas 
instalações.

DESINFECÇÃO DA REDE HIDRÁULICA 

Biofilme adere no interior das tubulações, interfere na cloração da água e, consequentemente, na 
qualidade, podendo comprometer a saúde do plantel. Deve-se fazer a limpeza das tubulações com 
produtos para esta finalidade.

VAZIO SANITÁRIO 

O vazio sanitário complementa a redução de micro-organismos, realizado com sucesso pelos 
processos anteriores. Neste período, as instalações devem ficar fechadas e o acesso deve ser proibido.

EDUCAÇÃO CONTINUADA  

É fundamental treinar e qualificar periodicamente os colaboradores para execução das atividades. 
Pessoas instruídas e conscientes desempenham atividades de melhor qualidade.
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MONITORAMENTO MICROBIOLÓGICO 
É imprescindível conhecer/monitorar 
os desafios microbiológicos em que a 
propriedade está exposta.

PROXIMIDADE DAS INSTALAÇÕES
Mantenha limpa as áreas 
próximas e sem acúmulo de 
materiais.

CONTROLE DE PRAGAS E VETORES 
Controle a população de roedores, insetos e evite 
a entrada de pássaros e animais domésticos. 
Isso é essencial para reduzir possíveis vetores de 
contaminação.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SILOS 
No período de vazio das instalações, o esvaziamento, a limpeza 
e a desinfecção do interior do silo de ração é imprescindível.

ENTRADA DE PESSOAS 
Pessoas são disseminadoras de enfermidades.  
Só deve ser permitida a entrada de pessoas envolvidas 
com a atividade. Quando necessária a entrada de um 
visitante, mantenha um registro escrito e oriente a troca 
de roupas e calçados para acesso com a necessidade de 
banho quando houver.

FLUXO DE VEÍCULOS 
São fatores de risco para propagação de enfermidades 

entre granjas e/ou núcleos. Restrinja a entrada e permita 
somente veículos autorizados depois da passagem 

efetiva no arco de desinfecção.

TRÂNSITO DE PESSOAS 
Lave e desinfete as mãos e os calçados 

ao entrar e sair das instalações.

QUALIDADE DA ÁGUA 
Limpe a caixa d’água 

periodicamente e 
remova o biofilme no 
período entre lotes e 

vazio das instalações.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS 
É muito importante a limpeza e desinfecção na 

área externa da instalação (cortinas, forros, 
sombrites, entradas de ar - cooling etc.)

MÃO DE OBRA QUALIFICADA 
A mão de obra representa, pelo menos, 50% do 

custo de um programa de higienização. É de extrema 
importância a qualificação constante das pessoas 

envolvidas na atividade.



Stalosan® F é um pó a base de minerais que 
atua em matéria orgânica, reduzindo a pressão 
de infecção do ambiente, tornando-o mais 
confortável e seguro.

    Atua em matéria orgânica;

    Diminui a pressão de infecção  
    do ambiente;

    Não causa irritação  
    na pele ou mucosas;

    Regula a concentração  
    de amônia e ureia;

    Diminui os gases nocivos;

    Controla a umidade;

    Reduz mau cheiro.

MODO DE USAR: aplicar 50 g/m² 
de Stalosan® F nas instalações, na 
presença ou ausência de animais.

APRESENTAÇÃO: sacos de 15 kg. 

Pó pronto
para uso

100% seguro

Ação residual

ORIGINAL DA

AGORA NO
EUROPA
BRASIL



Timsen® Iodigen®

Desinfetante Bactericida, Viricida, 
Fungicida e Algicida granulado 
solúvel de amplo espectro 

Timsen® é um desinfetante à base de 
Cloreto de alquil dimetil benzil amônia 
40% na forma de cristais solúveis. 
Possui amplo espectro de ação e 
eficácia, mesmo em presença de 
matéria orgânica. Capaz de quebrar a 
tensão superficial dos líquidos, o que 
aumenta o poder de penetração da 
solução desinfetante.

Desinfetante à base de iodo  
para fins pecuários e industriais

Lavagem e desinfecção com 2,3% de iodo 
ativo para instalações de aves, suínos e outras 
atividades pecuárias. Assepsia e lavagem de 
úbere e das mãos dos ordenhadores.

Ativos contra: Salmonella spp., 
Staphylococcus spp., Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa,  
Streptococcus spp.

Indicado para uso  
em nebulização 
Não provoca irritação ou 
lesão no trato respiratório.

MODO DE USAR MODO DE USAR

APLICAÇÃO PROPORÇÃO DOSAGEM

Nebulização sobre animais (1,5L/m2) 

Retirada de biofilme das tubulações 

2:1000

2:1000

800 ppm

800 ppm

Desinfecção geral de máquinas, equipamentos e 
instalações (incubatório, etc.) e desinfecção de ovos 
férteis**

1 a 2:1000 400 -
800 ppm

APLICAÇÃO DILUIÇÃO

Lavagem e desinfecção de instalações 1:500

Lavagem e antissepsia de úberes e mãos  
dos ordenhadores 1:250

Alto poder tensoativo 
Microniza a gota  
d´água e mantém o  
produto em suspensão  
por mais tempo.

Eficaz na presença  
de matéria orgânica

Alta solubilidade
Fórmula única na forma de 
cristais solúveis para altas e 
baixas temperaturas de água.

Não corrosivo  
e não irritante

Limpeza de tubulações 
Eficaz na remoção  
do biofilme.

Alto grau de penetração 
Quebra a tensão 
superficial da água.

APRESENTAÇÃO:  
Frascos de 1 litro e  

bombonas de 20 litros.

APRESENTAÇÃO:  
Pote de 200 g e 1 kg.

À base de Iodophor Desinfetante de amplo 
espectro

Registrado em vários  
países da América Latina

* Entende-se que 1:1000 corresponde a 1ml do produto em 1 litro de água. Demais diluições seguem esta proporção.
* Entende-se que 1:1000 corresponde a 1g do produto em 1 litro de água. Demais diluições seguem esta proporção.
**Para maiores detalhes sobre as diferentes diluições de aplicação, consulte o rótulo do produto ou seu contato da Sanphar.



Germon® 50/80 Germon® Plus

Desinfetante à base de 
diquaternários de amônio nas 
concentrações de 50 e 80%

Desinfetante de amplo 
espectro com ação 
bactericida, fungicida             
e viricida

Composição: 
42,5% de Glutaraldeído 
7,5% de Cloreto de 
benzalcônio

Glutaraldeído grau 
farmacêutico

Amplo espectro  
de ação

Associação sinérgica 
com 50% de ativo

APRESENTAÇÃO:  
Frascos de 1 litro e  

bombonas de 20 litros.

APRESENTAÇÃO:  
Frascos de 1 litro e  

bombonas de 20 litros.

MODO DE USAR MODO DE USAR

GERMON 50 GERMON 80

APLICAÇÃO DILUIÇÃO DILUIÇÃO CONCENTRAÇÃO

Pré-lavagem das 
instalações e 
equipamentos

1:2.500 a 1:3.000 1:4.000 a 1:5.000 160 a 
200ppm

Pé-de-lúvio e arco de 
desinfecção. Desinfecção 
de instalações e 
equipamentos**

1:500 a 1:1.250 1:800 a 1:2.000 400 a 
1.000ppm

GERMON PLUS

APLICAÇÃO DILUIÇÃO CONCENTRAÇÃO

Rodolúvio, desinfecção de equipamentos, 
utensílios e instalações 1:2000 250 ppm

Desinfecção de instalações e incubatório  
com desafio sanitário** 1:1000 500 ppm

Microbiocida Tensoativo desnaturador 
de proteína

Não corrosivo e 
não irritante

* Entende-se que 1:1000 corresponde a 1ml do produto em 1 litro de água. Demais diluições seguem esta proporção.
**Para maiores detalhes sobre as diferentes diluições de aplicação, consulte o rótulo do produto ou seu contato da Sanphar.

* Entende-se que 1:1000 corresponde a 1ml do produto em 1 litro de água. Demais diluições seguem esta proporção.
**Para maiores detalhes sobre as diferentes diluições de aplicação, consulte o rótulo do produto ou seu contato da Sanphar.
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