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Essa publicação tem como objetivo principal a divulgação técnica,      
científica e especializada de informações ligadas as boas práticas
na produção e segurança dos alimentos.

Abordaremos aspectos de qualidade desde o planejamento da estrutura
física até a mesa do cliente, percorrendo toda a cadeia produtiva, de
acordo com os requisitos legais exigidos, visando o sucesso do seu
empreendimento.

Espera-se que este material possa fornecer subsídios para uma
alimentação de qualidade e segura. Mas se dúvidas permanecerem,
entre em contato com a EJ Apetite e teremos muito prazer em atendê-
los. 

Apresentação

Este manual foi elaborado pela EJ Apetite e
tem caráter orientativo, como um guia de
bolso, direcionado às Microempresas (MEs)
e Microempreendedores Individuais (MEIs)
que atuam na área de Alimentação Coletiva.



EJ apetite
Somos a Empresa Júnior do curso de Nutrição da Universidade Federal
do Mato Grosso do Sul (UFMS), uma associação civil sem fins lucrativos
e com fins educativos.

Os acadêmicos atuam e são responsáveis pelos projetos, sob orientação
de professores e profissionais especializados.

Prestamos serviços de consultoria e assessoria para empresas,
entidades e para a sociedade em geral, executando projetos de
alimentação e nutrição, além de promover eventos para agregar
conhecimento à sociedade e aos acadêmicos.
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Contaminação
dos alimentos

A contaminação pode ocorrer de várias formas, portanto, faz-se
necessária a adoção de medidas capazes de diminuir ao máximo esse
risco e evitar as DTAs (Doenças Transmitidas pelos Alimentos).

Contaminação Física: presença de corpos estranhos nos alimentos,
como pedras, madeira, cabelo, pregos, fragmentos de insetos, entre
outros.

Contaminação Química: presença de substâncias químicas usadas na
produção, como produtos químicos, pesticidas, lubrificantes de
alimentos e aditivos alimentares em excesso.

Contaminação Biológica: presença de micro-organismos nos alimentos,
como bactérias, parasitas e vírus.

Contaminação Cruzada: transferência de sujidades de uma superfície
à outra (suja x limpa) ou de um alimento para outro (cru x cozido). 
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DTAs 

São doenças transmitidas por alimentos contaminados, oferecendo
riscos à saúde, podendo em casos extremos levar à morte. Os principais
sintomas são: dores abdominais, dores de cabeça, náusea, vômitos,
febre, calafrios, diarréia e desidratação.

doenças transmitidas pelos alimentos

A falta do controle de temperatura e do tempo de exposição dos
alimentos são os  principais fatores que favorecem o crescimento
microbiano,  para evitar a contaminação adote as Boas Práticas. 

Conjunto de procedimentos que devem ser adotados por serviços de
alimentação na produção de alimentos a fim de garantir qualidade
higiênico-sanitária e a conformidade dos alimentos com a legislação
sanitária.

Boas práticas:
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Planejamento

Instalações físicas: projetar de forma que possibilitem as atividades sem
cruzamentos em todas as etapas da preparação. 

Piso, parede e teto: possuir revestimento liso, impermeável e lavável;
serem bem conservados, livres de rachaduras, bolores e sujidades. 

Portas e janelas: ser ajustadas aos batentes e possuir telas
milimetradas removíveis para facilitar a limpeza.

Portas da área de preparação e armazenamento: possuir fechamento
automático.  

Instalações elétricas: embutir ou proteger com tubulações externas.
 
Iluminação: permitir boa visualização para a realização das atividades. 

Luminárias: conter protetores contra explosão e quedas acidentais. 

da estrutura física
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Ventilação: garantir a troca do ar e a
manutenção do ambiente livre de
componentes contaminantes. O fluxo de ar
não deve incidir diretamente nos alimentos.

Equipamentos, móveis e utensílios: utilizar
materiais que não transmitam substâncias
tóxicas, odores, sabores, bem como
estarem em bom estado de conservação. 

Instalações sanitárias e vestiários: não
comunicar-se diretamente com a área de
produção e as portas devem ter fechamento
automático.

Lavatórios exclusivos para higiene de mãos:
dotados de sabonete líquido inodoro
antisséptico, toalhas de papel não reciclado e
coletor de papel acionado sem contato
manual.
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Higiene, saúde

Condições adequadas de higiene, banhos diários e escovação dos
dentes após as refeições.
Uniformes conservados, limpos e trocados diariamente, com uso
exclusivo nas dependências internas do estabelecimento. 
Cabelos presos e protegidos por redes e/ou toucas.
Ausência de barba, bigode e costeletas. 
Unhas curtas e sem esmalte ou base. 
Retirar todos os objetos de adorno pessoal e a maquiagem durante a
manipulação dos alimentos. 

e capacitação de manipuladores
Estética e asseio 

Afixar cartazes de orientação sobre a correta higienização das mãos
e demais hábitos de higiene, em locais estratégicos para melhor

visualização aos manipuladores.
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Quando chegar ao trabalho, 
Após vestir-se para iniciar o trabalho, 
Antes e após manipular alimentos, 
Antes e após usar os sanitários,  
Antes e após comer, 
Após apanhar objetos no chão ou apanhar
objetos em locais contaminados, 
Após qualquer interrupção do serviço, 
Após tocar materiais contaminados, 
Sempre que se fizer necessário.  

A higiene adequada das mãos
dos colaboradores é
fundamental para o processo de
segurança alimentar.

Para tanto, são estabelecidos
alguns critérios:

Produto utilizado: sabonete líquido
bactericida (antisséptico)

Local: pias exclusivas com torneiras
de acionamento automático, papel
toalha descartável não reciclado e
lixo com tampa e pedal.

Higienização das mãos



Manipulador que tiver lesões e/ou sintomas de enfermidades que
possam comprometer a qualidade dos alimentos devem ser afastados
de suas atividades até o restabelecimento de sua saúde.
Exames médicos (admissional, periódico e demissional) devem ser
realizados para assegurar que se encontrem em condições
adequadas de saúde.
O controle da saúde dos manipuladores deve ser registrado,
documentado e realizado de acordo com a legislação específica. 

Saúde do manipulador

É de responsabilidade da empresa o fornecimento, em número e
tamanhos adequados, aos manipuladores.
Os EPIs devem ser limpos e estar em bom estado de conservação.

EPIs - Equipamentos de Proteção Individual

Legislações sobre saúde do manipulador         Consulte
http://acesso.mte.gov.br/legislacao                        
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Treinamento em higiene dos alimentos é obrigatório para todos os
trabalhadores que atuam em qualquer fase da cadeia alimentar, desde
a produção até a distribuição (Lei nº 3.643 de 01/09/1999). 
Capacitações sobre higiene pessoal, manipulação higiênica dos
alimentos e doenças transmitidas por alimentos, bem como sobre
operação de máquinas e equipamentos devem ser oferecidas
periodicamente. 
A capacitação deve ser comprovada mediante documentação.   
O curso de capacitação em Higiene de Alimentos deverá conter carga
horária de no mínimo 9 horas e o certificado é válido por 3 anos. 

Capacitação de manipuladores
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Substâncias odorizantes e/ou desodorantes não devem ser utilizadas
nas áreas de preparação e armazenamento dos alimentos. 
Produtos saneantes devem estar regularizados pelo Ministério da
Saúde. 
Diluições, tempo de contato e modo de uso dos saneantes devem
obedecer às instruções recomendadas pelo fabricante.  

instalações, equipamentos e
utensíl ios

Higiene ambiental,

Utilização de Saneantes

No processo de higienização, deve-se fazer uma limpeza para a remoção
das sujidades e lavagem com água e detergente líquido, enxaguar a área
e efetuar a desinfecção química (produtos a base de cloro) deixando o
produto agir conforme recomendação do fabricante.
Retirar o excesso com rodo e deixar secar naturalmente ou usar pano
descartável.
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A higienização deve estar de acordo com o volume e as condições de
produção ou, no mínimo, como descrito a seguir:

Diariamente:
pisos, rodapés, ralos, áreas de lavagem e produção, maçanetas,
lavatórios, cadeiras, mesas e recipientes de lixo.

Diariamente ou de acordo com o uso: 
equipamentos, utensílios, bancadas, superfícies de manipulação,
saboneteiras e borrifadores.

Semanalmente:
portas, janelas, paredes, prateleiras, geladeiras e coifas.

Quinzenalmente:
estrados ou similares e depósitos.

Mensalmente:
luminárias, interruptores, tomadas e telas.

Programe a limpeZa



Seleção, recebimento  

Todo alimento recebido em um serviço de alimentação deve passar por
uma inspeção de qualidade.

Seleção e recebimento
Avaliar com cuidado os seguintes itens:

e armazenamento de
mercadorias

Higiene do carro de transporte.
Higiene do entregador.
Condições das embalagens.
Informação nutricional e rotulagem. 
Data de fabricação e de validade. 
Características dos produtos: frescor, aparência, alteração na cor,
textura, odor e sinais de descongelamento ou recongelamento. 
Quantidade: conferir peso ou volume. 
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Cada tipo de alimento recebido deve ser guardado separadamente e na
temperatura certa, a fim de manter a qualidade até o momento de usar.

Retirar as caixas de papelão externas
dos alimentos antes de guardá-los.
Colocar o alimento sobre prateleiras,
estantes ou estrados, nunca diretamente
no chão ou encostado nas paredes. 
Observar a data de validade e colocar na
frente o que vence primeiro.
Etiquetar as embalagens já abertas com
a nova data de validade.

Armazenamento a seco

Os produtos de limpeza devem ser identificados e
guardados em local reservado para essa finalidade.

 



In natura: temperatura máxima de +10ºC; selecionar os produtos e
trocar de caixa. 
Semielaborados resfriados: temperatura máxima de +10ºC;
armazenar na embalagem original, se aberta acondicionar em
recipientes e cobrir com filme PVC ou plástico transparente incolor e
etiquetar. 
Congelados: temperatura ideal de -18ºC; armazenar na embalagem
original, se aberta acondicionar em saco plástico transparente incolor
e etiquetar.

Armazenamento de hortaliças

Armazenamento de carnes e embutidos

Carne refrigerada: temperatura máxima de +6ºC; retirar o excesso de
sangue, acondicionar em recipientes e cobrir com filme PVC ou
plástico transparente incolor e etiquetar.
Carne congelada: temperatura ideal de -18ºC; acondicionar em saco
 plástico transparente incolor e etiquetar.
Embutidos: temperatura máxima de +10ºC; retirar a caixa de papelão,
armazenar na embalagem original, se aberta acondicionar em
recipientes e cobrir com filme PVC ou plástico transparente incolor e
etiquetar. 
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Armazenamento de laticínios, frios e ovos

Leite: temperatura máxima de +10ºC,
lavar os saquinhos/caixas em água
corrente. 
Queijos (prato, muçarela, fresco, ricota) e
frios (presunto, rosbife, apresuntado):
temperatura máxima de +10ºC,
armazenar na embalagem original, se
aberta acondicionar em recipientes e
cobrir com filme PVC ou plástico
transparente incolor e etiquetar com
nova data de validade. 
Manteiga ou margarina: temperatura
máxima de +10ºC, manter na embalagem
original.
Ovos: temperatura máxima de +10ºC,
retirar a caixa de papelão, acondicionar
em caixas plásticas, lavar somente antes
de usar. 
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Etiquetar

Produto não perecível
Se abrir um produto e for manter armazenado, etiquetar conforme
especificação do fabricante, caso não esteja informado na embalagem
utilizar o alimento por no máximo 60 dias.

Produto perecível
Se preparar um produto e for necessário manter sob refrigeração,
congelamento ou for armazenar sobras, etiquetar conforme temperatura
e tempo recomendados nas legislações.

Modelo de etiqueta

garantia de qualidade
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 0ºC a -5 ºC: 
-5ºC a -10ºC: 

-10ºC a -18ºC: 

Queijos e frios cortados:
Maionese:

Extrato de tomate:
Milho e ervilha em conserva:

Bacon:
Leite e derivados:

Ovos:
Carne bovina, suína, aves:

Produtos manipulados:
Carne seca:

validade de 10 dias
validade de 20 dias
validade de 30 dias

+3ºC por 3 dias
+3ºC por 3 dias
+4ºC por 5 dias
+4ºC por 5 dias
+4ºC por 5 dias
+4ºC por 3 dias
+10ºC por 7 dias
+4ºC por 3 dias 
+4ºC por 3 dias  
+4ºC por 5 dias 

Confira a temperatura
e o tempo de validade

Produtos resfriados

Produtos congelados
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Pré-preparo,  
preparo e conservação

Selecionar os alimentos, retirar as partes danificadas; 
Lavar um a um em água corrente, removendo os resíduos; 
Desinfecção: imersão em solução clorada por 15 minutos; 
Enxaguar com água potável .

Higienização de frutas, folhas e legumes

Solução Clorada
Misturar 10 mL (1 colher de sopa) de água sanitária 2 a 2,5% específica
para alimentos em 1 litro de água; ou outro produto químico próprio para
desinfecção de alimentos, segundo a orientação do fabricante. 

Atenção:
Frutas delicadas, tais como morango, uva, pêssego, devem permanecer menos
tempo na solução clorada, apenas 5 minutos. 
Vegetais que serão preparados com tratamento térmico (cozido, assado ou
frito) não necessitam de desinfeção. 
Não pique os vegetais antes da cloração, em função da reação química, exceto
o repolho. 
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Em equipamento de refrigeração, a +4ºC, com o produto imerso em
água; 
Por meio de fervura com trocas constantes de água. 

Dessalgue

Descongelamento

Em equipamento de refrigeração, a +4ºC, por aproximadamente 24h,
manter sob refrigeração até o preparo; 
Em forno micro-ondas, se for pequenas peças e o alimento for cozido
logo após o descongelamento.

Para evitar a contaminação cruzada, descongelar na parte inferior do
equipamento de refrigeração.

Carnes e outros produtos que foram descongelados para serem
manipulados não podem ser recongelados.  

Não realizar o dessalgamento em temperatura ambiente.
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Preparo

Evitar cruzamento cru x cozido e limpo x sujo; 
Utilizar utensílios diferentes para alimentos crus e alimentos cozidos; 
Não reaproveitar produtos vencidos; 
Não manipular alimento perecível em temperatura ambiente por mais
de 30 minutos; 
Proteger os alimentos em preparação ou prontos, garantindo que
estejam cobertos com tampas ou filmes plásticos; 
Durante a cocção todas as partes do alimento devem atingir no
mínimo 74ºC no centro geométrico; 
Depois de preparados, os alimentos que não forem ser consumidos
imediatamente devem ser armazenados na geladeira, a +5ºC ou
temperaratura mais baixa. 

Distribuição

Pratos prontos para consumo imediato, em espera nos balcões térmicos,
devem ser mantidos em condições controladas de tempo e temperatura,
para evitar a multiplicação microbiana.

Alimentos quentes: acima de 60ºC por até 6 horas. 
Alimentos frios: entre 10 e 21ºC por no máximo 4 horas. 
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Utilizar um termômetro para verificar
a temperatura dos alimentos e dos
equipamentos de refrigeração e
distribuição; 
Registrar as temperaturas em
planilhas próprias; 
Verificar se os termômetros estão
limpos e desinfetados antes de usá-
los; 
Manter os termômetros calibrados.

Controle de temperatura

Planilhas 
Mantenha arquivado as planilhas de controle de temperatura, dos
alimentos e dos equipamentos, pois os órgãos fiscalizadores podem
solicitar essa documentação durante as visitas de fiscalização.
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Resíduos
Lixo decorrente do processo produtivo e demais operações  devem
ser acondicionados em sacos plásticos próprios para lixo, dentro de
lixeiras com tampa de acionamento por pedal, sem contato manual. 
O lixo não deve sair da cozinha pelo mesmo local onde entram as
matérias-prima, embalagens e produtos acabados e devido ao risco
de contaminação cruzada, caso a saída do lixo seja a mesma
determinar horários diferenciados.
Adotar sistema de separação do lixo orgânico e inorgânico e
ainda, de materiais quebrados, cortantes e perfurantes. 
As áreas de guarda de lixo devem ser isoladas, de fácil limpeza e
exclusivas para esse fim, de forma a não se tornarem um atrativo
para pragas (moscas e roedores). 
Todas as vezes que pegar no recipiente de lixo deve-se realizar a
higienização das mãos. 

Resíduos,  
controle de pragas e da

água e documentação
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Controle integrado de vetores e pragas urbanas

Medidas preventivas
Fechamento automático de portas internas e externas; 
Uso de protetores de borracha para vedar frestas das portas; 
Uso de telas milimétricas em janelas ou em outras aberturas; 
Vedação de buracos, rachaduras e aberturas;
Uso de cortinas de ar com velocidade e angulação adequados; 
Tratamento adequado do lixo; 
Ausência de áreas de sucatas e pátios e estacionamento sem
acúmulo de resíduos. 

Medidas corretivas
A desinsetização e desratização deve ser feito por empresa
terceirizada contratada, devidamente qualificada para a execução
de atividades de pragas; 
Antes da aplicação: os gêneros alimentícios, equipamentos e
utensílios devem ser cobertos com plásticos ou armazenados em
lugar seguro; 
Após a aplicação: equipamentos e utensílios devem ser
higienizados antes do uso;
Arquivar o certificado de desinsetização e desratização.  
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Controle da água
A água utilizada no preparo de alimentos deve ser potável; 
O reservatório deve ser: 
- Isento de rachaduras; 
- Mantido sempre tampado; 
- Limpo (sem sabões ou detergentes) e desinfectato a cada 6 meses
  ou quando ocorrerem acidentes que possam contaminar a água. 

- Higiene de instalações, móveis, equipamentos e utensílios;
- Potabilidade de água;
- Higiene, saúde e capacitação de manipuladores;
- Controle integrado de vetores e pragas urbanas. 

Documentação
O programa de boas práticas da empresa deve ser descrito em
um documento denominado Manual de Boas Práticas. 
Além do Manual de Boas Práticas, a empresa deve elaborar também
os Procedimentos Operacionais Padronizados – POP, considerando
no mínimo os seguintes critérios:  
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Legislações para

Portaria n. 1428/93 - Regulamento Técnico para Inspeção Sanitária de
Alimentos/ Diretrizes para o estabelecimento de Boas Práticas de Produção e de
Prestação de Serviços na Área de Alimentos/ Regulamento Técnico para o
estabelecimento de Padrão de Identidade e Qualidade (PIQ’s) para serviços e
produtos na área de alimentos.

Portaria n. 326/97 - Regulamento Técnico "Condições Higiênicos-Sanitárias e de
Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos
Produtores/Industrializadores de Alimentos”.

Resolução RDC n. 275/02 - Regulamento Técnico de Procedimentos
Operacionais Padronizados (POP’s) aplicados aos Estabelecimentos
Produtores/Industrializadores de Alimentos.

Resolução RDC n. 216/04 - Dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas
para Serviços de Alimentação.

Resolução n. 218/05 - Dispõe sobre o Regulamento Técnico de Procedimentos
Higiênico-Sanitários para Manipulação de Alimentos e Bebidas Preparados com
Vegetais.

boas práticas de manipulação
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Mantenha-se sempre atualizado, 
baixe o app Restaurante Legal.

Aponte a câmera
para o código e pronto!



Av. Costa e Silva, S/N -  Cidade Universitária
CEP: 79070-900 - Fone: (67) 3345-7404 - Campo Grande - MS

ejnutriufms@gmail.com

Empresa Júnior Apetite

@ejapetite

Curso de Nutrição


