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Alimento Seguro: “todo o alimento que não 

causa nenhum dano à saúde quando ingerido”. 

Contaminação: 
 Química: 

Biológica: 

Física: 



Fatores que contribuem com a 
contaminação dos alimentos 

Higiene 

Temperatura  

Tempo 

Armazenamento 

Descuidos nas diferentes etapas de preparo do 

alimento  





Objetos pessoais e celular 

No horário de trabalho manter o celular guardado em 
LOCAL ESPECÍFICO. 

 

Objetos pessoais também guardar em local específico. 



Uniforme 

OBRIGATÓRIO O USO COMPLETO E LIMPO 

USAR APENAS  
NO LOCAL DE 

TRABALHO 



POSICIONAMENTO DA TOUCA 



 Lavar as mãos ao 

iniciar suas 

atividades; 

 A cada troca de 

atividades; 

 Após utilizar o 

banheiro; 

 Após mexer com o 

lixo; 

Quando lavar as mãos? 
 • Após manusear materiais 

de limpeza; 

• Após atender telefone; 

• Antes de coletar 

amostras; 

• Antes de manipular 

alimentos pronto para o 

consumo; 

• Após fumar. 





Os colaboradores NÃO devem: 



RECEBIMENTO 
 E  

ARMAZENAMENTO 



Hortifrutis e carnes - ENTREGA 

- Folhosos livre de pragas, novos. 

 

- Amadurecimento de frutas e legumes. 

 

- Ovos: conferir se todos estão íntegros. 

 

- Carnes sem sinais de recongelamento. 



- NA ENTREGA: conferir a quantidade de 
alimentos entregues de acordo com o 
recibo! 
 
- Verificar prazos de validade (presunto, 
queijo, iogurtes, requeijão); 
 

- Assinatura da planilha. 

Hortifrutis, carnes e produtos 
resfrigerados - ENTREGA 



Armazenamento de hortifrutis - 
ENTREGA 

- Retirar a embalagem primária que vem do 
fornecedor; 
 

- Higienizar, guardar em sacos para freezer 
(novos) e armazenar na geladeira (exemplo: 
temperos verdes, alface, etc.); 
 
- Caixas de hortifrutis devem ficar em cima dos 
estrados! 



Produtos de panificação 

 

- Fabricados na data da entrega. 

 

- Sem mofo. 

 

- Obrigatório na embalagem: 

 Data de fabricação e validade. 

 

E AS 
SOBRAS? 





Armazenamento – Gêneros pouco 
perecíveis 

- Conferir na entrega o recibo e quantidade recebida; 

 

- Verificar também se não há embalagens estouradas, latas 
amassadas ou vidros quebrados; 

 

- Retirar fardos e caixas antes de guardar no estoque; 

 

- Organizar PVPS; 

 

- Alimentos devem permanecer organizados e afastados do 
teto e paredes. 



Armazenamento 

- Nenhum alimento pode ser armazenado 
diretamente no chão, sempre em estrados ou 
prateleiras; 

 

- Não é permitido manter caixas de madeira ou 
papelão na cozinha e estoque. 

 

 





Armazenamento na geladeira e freezer 

- Somente alimentos em potes com tampas  ou 
papel filme e identificar com data; 

 

- Não deixar a geladeira muito cheia e nem colocar 
panos ou toalhas nas prateleiras, pois dificulta a 
circulação de ar frio. 

 

GELADEIRA  
OU  

FREEZER? 



PRÉ-PREPARO E PREPARO DA 
ALIMENTAÇÃO 



- Todos os hortifrutis que não sofrerem 
tratamento térmico posterior SÃO 
higienizados com produto específico; 
 

- Frutas ingeridas com a casca como maçã, 
ameixa, pêssego; 
 

- Os alimentos in natura utilizados para 
decoração (salsa, cebolinha e cebola). 
 

Higienização hortisfrutis 



- Os alimentos ficam totalmente imersos na 
solução; 

 

- A cuba da pia NÃO pode ser usada como 
recipiente para a higienização de alimentos; 

 

- Verificar as orientações na embalagem do 

produto. 

 
 

Higienização hortisfrutis 



- Selecionar, um a um, retirando partes 
estragadas; 
 

- Lavar em água corrente um a um; 
 

- Fazer imersão dos alimentos em água acrescida 
do desinfetante SUMAVEG. 

Higienização 



Solução 0,33%: preparar a 
solução medindo 66g do produto 
em 20L de água (para utilizar 
em uma operação). 
 
Solução 0,66%: preparar a 
solução medindo 66g do produto 
em 10L de água (para utilizar 
em até três operações). 

 
 

Deixar agir de 10 a 15 minutos. 
 

 
Retirar da solução e enxaguar em 

água potável. 



Descongelamento 

De um dia para o outro no refrigerador 

   

OU 

 

Micro-ondas quando for submetido imediatamente 
para o cozimento 



Descongelar a carne na parte inferior da geladeira, 
para evitar que o sangue escorra/pingue em outros 

alimentos se por acaso a bacia estiver rachada.  

Descongelamento 



 

 

 

                Descongelamento correto; 

 

 

   Retirar as carnes da refrigeração 
gradativamente; 

 

Não podem ficar expostas à temperatura 
ambiente por tempo prolongado (no 
máximo 30 minutos em temperatura 
ambiente). 
  

 



Alimentos 
descongelados podem 

ser congelados 
novamente? 

NÃO! 





CONTAMINAÇÃO CRUZADA 
 

Contaminação Cruzada é a transferência de 
micro-organismos patogênicos (ou seja, um micro-
organismo que pode causar uma doença) de um 
alimento contaminado, para um outro alimento 

que não esteja contaminado! 

Quando manipular alimentro cru, 
realizar a lavagem das mãos ao 
manipular alimentos cozidos! 



DISTRIBUIÇÃO 



- Somente é autorizado o cozimento de alimentos 
antecipadamente quando for incompatível o seu 
preparo no turno previsto; 
 
- Saladas apenas temperar no momento da 
distribuição; 
 

- Os alimentos nunca devem ser oferecidos 
diretamente na mesa (pães, biscoitos, etc.) sem o 
apoio de pratos. 
 

Se soubrar 
salada 

temperada? 



- Na manipulação de alimentos prontos para o 
consumo (ex: pães, biscoitos, bolos, etc...); 

 

- Na manipulação de verduras e frutas que já 
estejam selecionadas e higienizadas. 

 

PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO, AS LUVAS SÃO 

ARMAZENADAS NAS PRÓPRIAS EMBALAGENS 

 

Luvas descartáveis 



Orientações gerais 

- Antes de abrir as latas, sempre lavar! 
 

- Antes de abrir o saquinho do iogurte, sempre 
lavar! 
 

- Feijão e lentilha devem ser escolhidos um a um 
e lavados em água corrente! 
 

- Nunca lavar as carnes! 



Orientações gerais 

- Identificar os alimentos abertos: 
 

Pacotes, congelados ou em refrigeração! 
 

Alimento retirado da embalagem original e 
colocado em potes, como fazer? 

 
 

IDENTIFICAÇÃO, DATA DA 
PREPARAÇÃO! 



 Embalagens plásticas como sacos de pães e 
sacolas de mercado não podem ser 
reaproveitadas.  

 

 Portanto, devem ser utilizados sacos de freezer 
para congelar ou refrigerar sobras de alimentos. 

 



TEMPERATURAS: ALIMENTOS E 
EQUIPAMENTOS 



Temperatura dos equipamentos 

- Verificar a temperatura do refrigerador e 
freezer na primeira hora da manhã; 

 

- Registrar na planilha “Controle de 
Temperatura de Equipamentos”. 

 

Qual é a temperatura ideal? 

 



Temperatura dos equipamentos 

E se a temperatura estiver acima do ideal? 

 

       Ação corretiva e registrá-la na planilha.  

 

São exemplos de ações corretivas:  

 

Verificar a vedação das borrachas, realizar 
limpeza, manutenção do equipamento. 

 



Temperatura dos alimentos 

Temperatura dos alimentos é importante para 

prevenir a contaminação. 

 

Temperatura de risco: 

Entre 5ºC e 60ºC – grande multiplicação de 

bactérias. 

 

 





 

Controle de Temperatura dos Alimentos na Distribuição 
 

- Desinfetar o termômetro com álcool 70% antes 
de utilizá-lo; 

 

- Posicionar o termômetro no centro do alimento 
para verificar a temperatura; 

 

- Medir no momento da distribuição, não nas 
panelas do fogão; 

 

- Devem permanecer temperatura acima de 60°C. 



COLETA DE AMOSTRAS 

QUAL A IMPORTÂNCIA? 



Coleta de Amostras  
 

- Como coletar? Qual a quantidade? 

 

- Como identificar? 

 

- Quanto tempo em refrigeração? 

 

Frequência 

 

    Todas as preparações servidas por dia e turno. 

 

 



Na hora de abrir a embalagem, jamais 
assopre e nem o toque internamente, 

isso pode transmitir várias bactérias.  

 

Utilizar utensílios limpos! 

 Lavar as mãos antes de coletar! 

 



                   COLETA                 DESCARTE 

     Segunda-feira Quinta-feira   -   a partir das 17h 

     Terça-feira Sexta-feira   -   a partir das 17h 

     Quarta-feira Segunda-feira   -   até  9h 

     Quinta-feira Segunda-feira   -   até  9h 

     Sexta-feira Segunda-feira   -   a partir das 17h 



ATENÇÃO 

  -    Coletar também amostra da água da preparação 

do alimento; 

 

  - Coletar amostra da alimentação de alunos com 

DIABETES, INTOLERÂNCIA A LACTOSE, DOENÇA 

CELÍACA, ENTRE OUTRAS. 



ALIMENTOS 
PRONTOS PARA 
CONSUMO 

ALIMENTOS PRÉ-
PREPARADOS 

PRODUTOS 
CRUS, 

SEPARADOS 
ENTRE SI 

SUCOS, 
GELÉIAS, ÁGUA 



OBRIGADA! 


