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INTRODUÇÃO 
 

Pelas rodovias e estradas do Brasil circulam 17,9 milhões de automóveis, 3,087 

milhões de comerciais leves, 1,17 milhão de caminhões e cerca de 258 mil ônibus. 

Mais de 60% do transporte de cargas é realizado através das rodovias nacionais 

e assim, não fica difícil entender que tudo que consumimos passa, em algum 

momento, pelo transporte rodoviário. 

Segundo o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (DNIT), o 

país possui pouco mais de 1,7 milhões de quilômetros de estradas, dos quais 

apenas cerca de 10% são pavimentados, num total de aproximadamente 172.897 

quilômetros. Destes, 57.211 km são de estradas federais (33%), 94.753 km são 

de estradas estaduais (55%) e 20.914 km são de estradas municipais (12%). 

Oitenta por cento dos pavimentos tem mais de dez anos. 

A qualidade dos alimentos que chegam à mesa de todas as pessoas a cada dia tem 

grande parcela de responsabilidade dos processos de armazenamento e 

transporte destes produtos. 

Hoje, em nossa rotina de consumidor consciente encontramos extensas seções de 

produtos resfriados, frescos e congelados em supermercados, hipermercados, 

lojas de conveniência, padarias, confeitarias e mercados locais, além de uma 

grande parcela da população necessitar de se alimentar fora do lar, segmento 

este que movimenta os elos da cadeia de abastecimento como um dos negócios 

mais promissores para o futuro. 

Nos últimos anos a melhoria de renda, a falta de tempo e a busca pela 

praticidade fizeram com que o mercado de food service crescesse em média 15 

% ao ano. 

Assim, as associações de varejistas, de atacadistas e distribuidores, de 

supermercados e afins, de alimentação preocupam-se cada vez mais em 

padronizar um código de boas práticas dos gêneros alimentícios que recebem em 

seus estabelecimentos, pois sabem de suas responsabilidades e vivenciam hoje 

em nosso mercado problemas de variadas naturezas com o transporte de gêneros 

alimentícios. 

Apesar desta grande responsabilidade que este segmento do transporte tem,. há 

empresas que conhecem o setor, que transportam adequadamente e têm os 
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equipamentos necessários para as operações, e há os que transportam porque 

receberam uma oferta de vaga em determinado fornecedor/distribuidor e 

entraram trabalhando sem uma preparação profissional.  

Sem ter idéia da importante tarefa de conservação dos produtos, muitas vezes, 

essas empresas quebram o elo na cadeia do frio. Os produtos, que são 

processados, fabricados e congelados ou resfriados de forma correta chegam à 

fase do transporte e encontram um operador inadequado, que acaba com todo 

este trabalho. 

De todos os 1.452.853 equipamentos rodoviários para o transporte de cargas em 

operação no Brasil, apenas 23.678 são veículos com câmaras ou baús 

frigorificados. Os números do Registro Nacional de Transporte Rodoviário de 

Cargas da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT mostram que 

apenas cerca  de 1,6% dos veículos no Brasil têm unidade geradora de frio para 

resfriamento dos gêneros alimentícios sob sua responsabilidade.   

 

Muitas vezes, o transportador, por julgar que não está sendo bem remunerado, 

procura economizar no diesel do equipamento de refrigeração e a temperatura da 

carga começa a subir, promovendo a proliferação dos microrganismos e a perda 

dos produtos. Pode-se até dizer que esta é uma prática bastante comum, mas que 

tem sido combatida pelos sistemas de gerenciamento de riscos de muitos 

transportadores preocupados com o controle da temperatura durante todo o 

trajeto.  

Se um produto que necessita de refrigeração for transportado sem uma 

manutenção adequada em sua temperatura e for exposto a uma grande elevação 

de calor, as consequências para a saúde de quem consumirá este produto podem 

ser desastrosas, face a proliferação de microrganismos patogênicos, de 

http://www.transportabrasil.com.br/wp-content/uploads/2009/05/transporte-frigorificado01.jpg
http://www.transportabrasil.com.br/wp-content/uploads/2009/05/transporte-frigorificado002.jpg
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consequências desastrosas para a vida de quem consome e um grave problema de 

Saúde  Pública , caso ocorra a morte.  

Pelo quadro atual, a conscientização das responsabilidades dos transportadores 

de gêneros alimentícios é importante para minimizar perdas das qualidades que a 

indústria se esmera em cumprir os padrões sanitários estandardizados pelo 

comércio local e internacional, frente a globalização, e que esses atores 

participem nas melhorias de formação / capacitação de seus funcionários de todo 

o movimento mundial de assegurar um alimento seguro para o consumo humano.  

Por isso, procurei de forma clara e objetiva trazer informações e padronizar 

conceitos para os transportadores de carga, com relação a Segurança Alimentar 

dos gêneros alimentícios focados nas condições dos veículos de transporte de 

alimentos, preocupados em garantir aos seus condutores uma adequada formação 

em normas sanitárias em vigor. 

Trata-se de uma atitude inédita na área de Educação Sanitária,  pois transfere 

para as Transportadoras ( jurídicas e físicas ), a responsabilidade de assumir 

uma vigorosa consciência de inovação, especialização e profissionalização na 

padronização dos elos da cadeia de abastecimento. 

Espero que este movimento em relação ao que acontece neste imenso Brasil, com 

relação ao transporte de alimentos gere confiança e interatividade  em outras 

unidade federativas e dessa maneira Indústria e Distribuidores Atacadistas, de 

braços dados garantam a Qualidade e Segurança Alimentar necessária e 

fundamental para todos os Consumidores de nosso imenso País. 

 

Rio de Janeiro, 9 de setembro de 2015. 

Claudio Sergio Pimentel Bastos 

Médico Veterinário Sanitarista 

CRMV RJ 0182 
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O QUE É UMA CONTAMINAÇÃO ? 

          
Podemos dizer que a contaminação é a presença de todo e qualquer objeto, 

substância ou organismo estranho e indesejável no alimento ou produto. A 

principal forma de fornecer alimentos seguros aos consumidores é evitar que 

alguns perigos estejam presentes nos alimentos. 

Os perigos nos alimentos podem ser de dois tipos :  visível (perigos físicos) e 

invisível (perigos químicos e biológicos). 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perigos biológicos (contaminação 

invisível)  : são provocados por 

microrganismos (bactérias, vírus, 

fungos, entre outros) que não 

podemos ver a olho nu, mas que são as 

principais causas de contaminação nos 

alimentos, mas muito perigosos para a 

saúde; 
 

  

Perigos químicos (contaminação invisível) 

: são provocados por desinfetantes, 

produtos para matar ratos, inseticidas, 

antibióticos, agrotóxicos e outros 

venenos . 

 
 

Perigos físicos (contaminação visível): 

são materiais que podem machucar, 

como pregos, pedaços de plástico, de 

vidro e de ossos, espinhas de peixe e 

outros (restos de insetos, etc). 
 

Perigos biológicos, químicos e físicos podem contaminar os alimentos na hora 

do transporte, na armazenagem e na preparação, provocando doenças no 

consumidor e também sérios prejuízos para o estabelecimento que 

comercializam alimentos, tais como supermercados, restaurantes, bares, 

lanchonetes e outros pontos de produção e venda de alimentos que não têm um 

padrão de qualidade, geralmente, perdem clientes para seus concorrentes.  
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O QUE É CONTAMINAÇÃO QUÍMICA ? 
   

Este tipo de contaminação ocorre quando os alimentos entram em contato com 

substâncias químicas ou com os seus resíduos, situação esta que advém, muitas 

vezes, do uso  incorreto de detergentes, desinfetantes e lubrificantes. 

Por esta razão, os produtos de limpeza e desinfecção, assim como os pesticidas 

utilizados no controle de pragas (quando existam) devem estar devidamente 

guardados e identificados, num local onde não existam alimentos. 

Nas operações de limpeza e desinfecção, também é importante que se tenha o 

devido cuidado, principalmente no enxágue (com água potável), para que não 

restem resíduos destes produtos sobre as superfícies que entrem em contato 

diretamente com os alimentos.      

Por perigos químicos entendem-se:     

 os aditivos alimentares (usados em concentrações excessivas),  corantes, 

conservantes, etc.;  

 os pesticidas;  

 medicamentos veterinários;  

 toxinas naturais (ex.: cogumelos, peixes exóticos, marisco);  

 alergênicos (ex.: glúten, lactose);  

 Substâncias naturais vegetais (ex.: solanina da batata);  

 químicos  criados pelo processo (ex.: óleos) ou introduzidos no processo 

(ex.: produtos de limpeza e desinfecção).  

Pode igualmente ocorrer contaminação, pelo contato dos alimentos com 

superfícies de material inadequado.     

Principais fatores de risco:     

1. Deficiente manutenção do equipamento ;     

2. Práticas que favoreçam a contaminação cruzada ;     

3. Procedimentos de limpeza inadequados. 
 

O QUE É CONTAMINAÇÃO FÍSICA ? 

 
A contaminação física resulta da deposição ou introdução de um qualquer objeto 

estranho ao alimento, como seja um cabelo ou um inseto. Outros objetos 

estranhos podem ser, por exemplo: peças de equipamento (parafusos, porcas, 

etc.), limalhas de metal de facas, farpas de madeira, pedaços de embalagens de 

matérias-primas (que podem ficar incorporadas nestas quando da 

abertura/rasura destas), pedaços de esfregão utilizado na limpeza dos 
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equipamentos, anzóis (poderão estar incluídos nos peixes) e areias (por exemplo 

nos moluscos bivalves e caracóis) 

Os perigos físicos mais frequentes são:  

 objetos de uso pessoal e adornos; 

 vidros;                                                   

 madeiras;                                                  

 metais;  

 materiais de revestimento ou isolamento;  

 pedras;  

 plásticos;  

 ossos e espinhas.  

Principais fatores de risco:   

1. Presença de objetos estranhos à atividade, no veículo e/ou nas caixas  

de transporte ;   

     2. Viaturas em mau estado de conservação ;    

     3. Estrados (palletes ) em mau estado de conservação. 

 

O QUE É CONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA ? 
    

Os microrganismos são seres invisíveis a olho nu e, por não conseguirmos 

enxergá-los, não sabemos em que quantidade eles estão presentes nos alimentos. 

Por serem muito pequenos, somente conseguimos enxergá-los com auxílio de um 

microscópio que aumenta seu tamanho de 400 a 1000 vezes, ou ainda, quando 

estão agrupados na forma de colônias (grande número de microrganismos juntos), 

sem auxílio desse equipamento. 
 

 
 

Reprodução de microrganismos : Para se ter uma idéia, 1 célula após 2 horas já se 

multiplicou e formou 16 novas células e, após 6 horas, formou 1.000.000 de 

células. Para evitar a multiplicação dos microrganismos, devemos sempre manter 
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os alimentos em refrigeração (geladeira) ou em aquecimento (banho-maria). Por 

outro lado, se os alimentos forem mantidos entre 10ºC e 60ºC, por mais de 2 

horas, as chances dos microrganismos se multiplicarem é muito grande, pois eles 

se proliferam dobrando a quantidade e, consequentemente, os alimentos ficam 

contaminados e, se consumidos, podem causar, por exemplo, uma intoxicação 

alimentar (DTA). O intervalo entre 10ºC e 60ºC é a chamada Zona Perigosa, ou 

seja, é o intervalo de temperatura que melhor os microrganismos se multiplicam 

por isso, evite deixar alimentos em temperaturas da Zona Perigosa. 

 
 

A contaminação inicial é a quantidade de microrganismos que está presente no 

alimento. Essa contaminação inicial vem desde a matéria prima. Por isso, a 

matéria prima deve ser proveniente de fornecedores idôneos e o processo de 

produção do alimento deve ser cuidadoso para que a contaminação não aumente 

em demasia. 
    

 
Existem duas classes de micróbios. A 1ª classe é formada por microrganismos 

úteis, que são aqueles que podem viver junto ao Homem, sem causar danos. São 

utilizados em benefício do Homem, em diversas indústrias como por exemplo: 

fermentação do leite ( iogurte), cerveja, vinho e de produtos farmacêuticos 

(medicamentos). A 2ª classe é formada por micróbios extremamente nocivos à 

saúde do Homem e dos animais, causando doenças e até mesmo a morte.     
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OS PRINCIPAIS TIPOS DE MICRORGANISMOS PARA OS 

ALIMENTOS SÃO :   

    
• Bactérias: são organismos amplamente distribuídos na natureza. Algumas são 

parasitas do homem, causando infecções de maior ou menor gravidade. Como 

exemplo, a salmonela, que pode ser encontrada nos ovos. 

Outras porém, vivem em nossa pele, nas vias respiratórias e no tubo digestivo 

sem causar nenhum dano. 

As bactérias do intestino chegam até a ajudar-nos, fabricando algumas vitaminas 

importantes para o nosso organismo. 

Muitas bactérias vivem no solo e na água, fazendo a decomposição da matéria 

orgânica de cadáveres, fezes e folhas mortas sendo, portanto, indispensáveis à 

reciclagem da matéria na natureza e ao equilíbrio ecológico. 

Finalmente, algumas bactérias como o lactobacilo são usadas pelo homem na 

fabricação de iogurtes, queijos, etc. 

• Bolores e mofos: estão amplamente distribuídos na natureza, são encontrados 

no solo, ar, água e superfícies de vegetais e nos animais. 

Geralmente estão presentes em ambientes úmidos. Podem ser encontrados com 

maior frequência em pães e frutas. 

• Fermentos e leveduras: são usados para fazer pães, bebidas alcoólicas e 

massas. Às vezes estragam os alimentos, fermentando-os. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O HOMEM É UM IMPORTANTE AGENTE DE 

CONTAMINAÇÃO, POIS EM MÉDIA, POSSUI O 

SEGUINTE NÚMERO DE BACTÉRIAS: 
Intestino – até 10 bilhões de bactérias por grama 

Saliva – 750 milhões de bactérias por ml 

Axilas – 2,5 milhões de bactérias por cm² 

Couro cabeludo – 1,5 milhões de bactérias por cm² 

Mãos – até 62.500 bactérias por poro 
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ONDE PODEM SER ENCONTRADOS OS MICRORGANISMOS ?  

      

 

 

BOM, PELO VISTO, ESTÃO EM TODOS OS LUGARES ! 
Na água, no ar, no solo, no corpo do Homem sadio, nos utensílios, pisos, 

equipamentos, etc e vivem principalmente em lugares sujos e úmidos que 

permitem a sua sobrevivência. 

 

ALGUNS FATORES QUE CONTRIBUEM PARA A 

MULTIPLICAÇÃO DOS MICRORGANISMOS 
 

• Nutrientes/comida: como qualquer ser vivo, os microrganismos precisam de 

alimento para sobreviver, inclusive restos de comida! o desenvolvimento desses 

microrganismos. 

• Água: quanto mais água tiver o alimento, melhor para os microrganismos, mais 

facilmente eles se multiplicam e quanto mais seco for o alimento, mais difícil é 

para um microrganismo se multiplicar.  

• Temperatura: a maioria dos microrganismos multiplica-se no nosso ambiente, 

em 

temperaturas entre 10ºC e 60ºC.  

• Oxigênio: a maioria dos microrganismos necessita de ar para viver ( aeróbios). 

Por isso, muitas embalagens são para evitar a presença do ar, conservando por 

mais tempo o alimento. Outros preferem a ausência de ar (anaeróbios). 

As principais doenças relacionadas à contaminação de alimentos são a cólera, a 

febre tifóide, as verminoses, a hepatite e as toxiinfecções alimentares. A 

Pragas e Vetores Animais Domésticos 

Meio Ambiente  ( poeira, ar e água ) 

 

Utensílio

s 

Roupas, sapatos, etc. 

Alimentos 
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higiene dos alimentos significa cuidado com os alimentos para que possam ser 

consumidos sem causar danos à saúde 
 

COMO SE ALIMENTAM OS MICRORGANISMOS ?        
 

Os micróbios podem se instalar em qualquer alimento. Entretanto, os preferidos 

são alimentos ricos em proteínas e umidade e são chamados de Alimentos 

Vulneráveis. 

Como exemplos temos : 

Carnes : boi, porco, aves, peixes, etc. 

Embutidos : linguiça, mortadela, salsicha, etc. 

Miúdos : fígado, coração, bucho, bofe, etc. 

Produtos de conserva : almondegas, feijoada, salsicha, etc. 

Leite, cremes, maioneses, etc. 

Sorvetes, ovos, etc. 

Os alimentos menos vulneráveis, isto é, onde a possibilidade de desenvolvimento 

microbiano é menor, são aqueles que possuem menos umidade ou menor teor de 

proteína. 

Como exemplos temos : 

Secos : farinhas, misturas para bolos, etc. 

Doces : goiabada, doce de leite, etc. 

Salgados : charque, bacalhau, etc. 

Ácidos : picles, peixe escabeche, etc. 
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LEMBRETE IMPORTANTE 

 

ALIMENTOS SEGUROS SÃO AQUELES QUE NÃO OFERECEM PERIGOS À SAÚDE E 

À INTEGRIDADE DO CONSUMIDOR, E NEM A QUALIDADE DOS ALIMENTOS. DO 

PONTO DE VISTA DA SAÚDE PÚBLICA, DADOS EPIDEMIOLÓGICOS MOSTRAM 

QUE ALIMENTOS PRODUZIDOS E MANIPULADOS SEM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-

SANITÁRIAS ADEQUADAS, REPRESENTAM UM GRANDE PERIGO, 

OCASIONANDO SURTOS DE TOXIINFEÇÃO ALIMENTAR, PODENDO ATINGIR 

UM GRANDE NÚMERO DE INDIVÍDUOS, PROVOCANDO PERDAS ECONÔMICAS 

SIGNIFICATIVAS, SEJA POR FALTA AO TRABALHO, E EM MUITOS CASOS ATÉ 

COM A MORTE DE PESSOAS.   
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A TEMPERATURA E OS MICRORGANISMOS 

 
A temperatura ótima de crescimento dos microrganismos causadores de problemas na saúde 

no homem, situa- se entre os 36/37ºC. Qualquer valor acima ou abaixo desta gama de 

temperaturas afeta o crescimento dos microrganismos, mas não impede o seu 

desenvolvimento. De fato, os microrganismos crescem em ambientes com temperaturas dos 

4ºC aos 63ºC, sendo somente eliminados quando sujeitos à temperatura de ebulição (100ºC) 

durante 15 a 30 minutos. A presença de água também é necessária para o desenvolvimento 

dos microrganismos, mas a falta desta, e de alimento, não os mata, apenas inibe o seu 

crescimento até que as condições se tornem mais favoráveis. 
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Caracterização das principais doenças transmitidas por alimentos 
 

INTOXICAÇÃO ALIMENTAR   TOXOPLASMOSE 

 

 

O que é:  

é uma intoxicação causada pelo 

consumo de alimentos 

contaminados por bactérias, 

vírus ou parasitas. 

 

 

O que é:  

é uma doença infecciosa 

causada por um parasita, que 

pode passar para o homem no 

consumo de carne de animal 

infectado. 

 

 

 

Sintomas: 

 

 

 

dor de cabeça, vômito, cólicas 

e diarréia. 

 

 

 

Sintomas: 

em alguns casos a pessoa pode 

não apresentar sintomas. Em 

outros, pode ter febre e 

inchaço nos gânglios. Em 

mulheres grávidas, a doença 

também pode provocar aborto 

ou causar cegueira na criança 

em gestação. 

  

SALMONELOSE  TENÍASE  

 

 

O que é: 

 

é uma intoxicação alimentar 

causada por uma bactéria, a 

Salmonella enterica, presente 

em geral em carne de frango e 

ovos mal cozidos.  

 

 

O que é: 

também conhecida como 

“solitária”, é um verme que se 

hospeda no intestino, o que pode 

acontecer quando o homem 

consome carne contaminada 

pelos ovos do 

parasita. 

Sintomas: diarréia, cólicas e febre Sintomas: vômito, diarréia, cólica e 

emagrecimento. 
  

LEPTOSPIROSE CISTICERCOSE 

 

 

 

O que é: 

 

causada por uma bactéria, a 

doença é transmitida pelo 

contato com a urina de animais, 

ou por alimentos contaminados 

pela urina. 

 

 

 

O que é: 

conhecida como “pipoca” ou 

“canjiquinha, é causada 

pela larva da “solitária”, quando 

ela se instala em 

tecido do corpo humano, depois 

de ingerida. A larva 

pode ser encontrada em 

alimentos contaminados. 

Sintomas: febre, mal-estar, dor de 

cabeça, calafrios, vômito, 

diarréia, olhos amarelados. 

Sintomas: alteração da visão, convulsões, 

epilepsia, fraqueza do coração. 

  

TUBERCULOSE BRUCELOSE 

 

 

O que é: 

é uma doença infecciosa 

causada por uma bactéria, 

transmitida pelas gotas 

expelidas no ar pela tosse e 

durante a fala do doente. 

 

 

O que é: 

é uma doença causada por 

bactérias transmitidas em 

laticínios contaminados 

(alimentos derivados do leite). 

 

Sintomas: 

febre, suor, dor de cabeça, 

dificuldade para respirar, 

dor de garganta e dor nas 

articulações. 

Sintomas: febre, falta de apetite, dor de 

cabeça. A mulher grávida pode 

sofrer aborto. 
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Agente etiológico  

 

Período de 

Incubação 

 

Principais alimentos 

envolvidos 

 
Bacillus cereus (tipo emético) 

 

30 min. a 5 horas 

Arroz cozido ou frito, 

produtos ricos em amido, 

molhos, pudins, sopas 

 
Bacillus cereus (tipo diarreico) 

 

8 a 16 horas 

Carnes, leite, vegetais 

cozidos, produtos cereais 

 
Staphylococus aureus 

 

1 a 8 horas 

Produtos cárneos, frango, 

produtos de confeitaria, 

doces e salgados, produtos 

muito manipulados 

Clostridium perfringens 8 a 22 horas Carnes cozidas ou assadas, 

molhos, sopas 

 
Salmonella sp 

 

6 a 72 horas 

Carne bovina e de aves, 

produtos à base de ovos 

crús (sem cocção) 

 
Clostridium botulinum 

 

2 a 8 dias 

Conservas de vegetais 

(principalmente as 

caseiras), peixes e carnes 

 
Vibrio parahaemolyticus 

2 a 48 horas Pescados de origem 

marinha, geralmente 

ingeridos crus 

Listeria monocytogenes 4 a 21 dias Leite, queijo fresco, patê, 

carnes processadas 

Campylobacter jejuni 2 a 7 dias Leite crú, fígado de boi, 

mariscos crús, água 

Escherichia coli patogênica 5 a 48 horas Diversos alimentos 

Escherichia coli  (enterohemorragica ou 
verotoxigênica) 

1 a 10 dias Hambúrguer, leite crú, 

embutidos, iogurte, alface, 

água 

Escherichia coli  (enteroinvasiva) ½ a 3 dias Saladas e outros alimentos 

não higienizados, água 

 
Escherichia coli  (enterotoxigênica) 

½ a 3 dias Saladas e outros alimentos 

sem tratamento adequado, 

queijos frescos, água 

 

 

 

 

IMPORTANTE : Alimentos não inspecionados ou mal conservados afetam diretamente 

sua saúde e seu bem-estar. Ao consumir alimento mal conservado ou preparado em 

condições inadequadas de higiene e saúde, você corre o risco de apresentar diversas 

doenças. 
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REQUISITOS GERAIS PARA O TRANSPORTE DE ALIMENTOS 

1. FORMAÇÃO 

 

Assim, cada colaborador que manipulem alimentos deve ser convenientemente 

informado de todas as regras e instruções de trabalho da entidade empregadora, 

devendo ter conhecimento e informação em matéria de segurança alimentar e na 

higiene pessoal adequada à sua atividade profissional . 

Além da respectiva documentação, organizada por técnicos habilitados e, assim, 

este pode ser responsabilizado pelo não cumprimento das regras de higiene 

pessoal e no seu transporte (veículo).  

As normas de boas práticas de higiene, fabrico e transporte devem fazer parte 

integrante da documentação do plano de formação, devendo estar acessível a 

todos os que o desejem consultar. 

2. ESTADO DE SAÚDE DOS COLABORADORES 

 

É fundamental que todos os colaboradores tenham a noção de que existem certas 

doenças que podem provocar a contaminação dos alimentos, como sejam rinites, 

amigdalites, diarréias e feridas, e consequentemente, provocar uma doença de 

origem alimentar. 

Qualquer funcionário que, nos respectivos exames médicos, revele poder 

transmitir microrganismos patogênicos aos alimentos, deve ser afastado 

temporariamente do trabalho e submeter-se a tratamento adequado até que os 

exames e/ou análises posteriores confirmem o desaparecimento deste risco. 

     3. TIPOS DE TRANSPORTE 

O transporte de alimentos pode ser feito através de veículos rodoviários, 

ferroviários, hidroviários e aéreos, através de veículos próprios preparados, 

adequadamente, para o efeito ou, ainda, de container (o termo inglês container, 

conhecido em português como contêiner ou contentor, é um equipamento 

utilizado para transportar carga ) 

     4. CARACTERÍSTICAS DOS VEÍCULOS 

O local dos veículos de transporte destinado a receber os alimentos deve estar 

em bom estado de higiene e de conservação e deve estar livre de dispositivos e 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transporte
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acessórios não relacionados com estes produtos. No caso dos veículos 

rodoviários, não deve existir comunicação com a cabina do condutor. 

Além disso, deve satisfazer as seguintes condições:    

- As paredes interiores, incluindo o pavimento e o teto, devem ser revestidas 

com materiais resistentes à corrosão, impermeáveis, imputrescíveis, fáceis de 

limpar e desinfetar, e que não emitam, nem absorvam, cheiros ;    

- As paredes interiores devem ser lisas e de cor clara ;   

- Sempre que necessário, os pavimentos devem possuir sistema de escoamento de 

água ;  

- Todos os materiais susceptíveis de entrar em contato com os alimentos 

transportados devem ser de material que não os contamine ou transmita 

substâncias tóxicas, cheiros, cor ou sabor ;    

- O conjunto dos dispositivos relativo ao fechamento, à ventilação e ao 

arejamento dos veículos, desde que sejam necessários, deve permitir o 

transporte dos alimentos ao abrigo de todas as contaminações ;    

- Devem ser colocados, em local visível, termômetros que permitam medir as 

temperaturas às quais estão submetidos os alimentos, durante o transporte ;    

- Devem ser previstos estrados facilmente laváveis, destinados a permitir uma 

adequada circulação de ar, assegurando as condições higiênico -sanitárias dos 

alimentos transportados ;    

- Sempre que necessário, devem ser previstos, designadamente para o 

transporte de carcaças animais e outras peças de carne, dispositivos de 

suspensão (barras, ganchos e outros) e suportes de carga, que sejam fáceis de 

lavar e desinfetar ;    

- As paredes exteriores das caixas isotérmicas devem ser pintadas de cor clara 

e as inscrições, que porventura nelas se imprimam, devem ser de outras cores e o 

mais reduzidas possível ;  

- Assegurar condições de temperatura e umidade adequadas aos alimentos 

transportados ;   
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- Devem dispor de alarme ou lâmpada indicadora colocada no exterior, para 

alertar sempre que a porta não fique completamente fechada, e devem permitir a 

sua abertura pela parte interior ;    

- Devem ser providas de termômetros, que permitem efetuar o registro das 

temperaturas do transporte dos alimentos . 

   5. CONTROLE DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE 

O controle dos equipamentos de transporte é de elevada importância, uma vez 

que, o seu correto funcionamento evita a deterioração dos alimentos 

transportados. 

a) Antes de o equipamento entrar ao serviço;    

b) Periodicamente, pelo menos de 6 em 6 meses;    

c) Todas as vezes que for requerido pela autoridade sanitária : Vigilância 

Sanitária. 

 

Todos os funcionários devem informar o seu superior hierárquico 

sempre que houver uma alteração no seu estado de saúde. 
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       6. CARACTERÍSTICAS DOS VEÍCULOS X GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

AUTORIZADOS (baseado na Resolução SMG “N” nº 604/2002) 

 

TIPO DE TRANSPORTE 

 

 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AUTORIZADOS AO 

TRANSPORTE 

 

 

          

           ABERTO COM  PROTEÇÃO 

 

 

 

           

                    HORTIFRUTIGRANJEIROS 

 

 

              ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS 

 

 

         

        

 

 

        

 

           FECHADO ISOTÉRMICO 

 

 

 

 

 

 

                 HORTIFRUTIGRANJEIROS 

 

                        ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS 

 

                        ALIMENTOS PERECÍVEIS NÃO  

                        CONGELADOS 

 

  CANA DE AÇÚCAR PARA FINS DE            

COMÉRCIO EM VIA PÚBLICA 

 

               PESCADO PARA FINS DE  

COMÉRCIO EM VIA PÚBLICA 

 

               FRANGO INDUSTRIALIZADO PARA  

FINS DE COMÉRCIO EM VIA PÚBLICA 

 

                          GELO 

 

               REFEIÇÕES PRONTAS PARA O CONSUMO 

 

 

 

 

         

 

        FECHADO COM SISTEMA    

GERADOR DE FRIO 

 

 

 

 

                PESCADO E/OU FRUTOS DO MAR 

 

                       FRANGO INDUSTRIALIZADO 

 

                       SORVETE 

 

                        ALIMENTOS PERECÍVEIS  

                        NÃO CONGELADOS 

 

                        ALIMENTOS PERECÍVEIS CONGELADOS 

 

                         SUPERGELADOS 
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REQUISITOS DE HIGIENE 
 

A higiene é fundamental para manter os alimentos em boas condições sanitárias e 

deve ser entendida como um modo de estar e não como um conjunto de regras e 

obrigações. 

 

HIGIENE SÃO TODAS AS AÇÕES QUE PRATICAMOS PARA MANTER A 

SAÚDE FÍSICA E MENTAL E PREVENIR DOENÇAS. 

 

No caso particular do transporte de alimentos e para garantir o máximo asseio, 

já que é difícil cumprir com as etapas de higiene pessoal comum aos outros 

manipuladores de alimentos, os colaboradores devem utilizar luvas descartáveis, 

sempre que houver necessidade de contatar diretamente com os alimentos. As 

luvas só devem ser colocadas imediatamente antes do manuseio dos alimentos, se 

possível com as mãos devidamente higienizadas e nunca devem ser usadas para 

conduzir o veículo. As tarefas executadas com recurso de luvas descartáveis, 

devem decorrer sem interrupção; se tal não for possível, o colaborador ao 

reiniciar a tarefa, tem de proceder à higienização das mãos e calçar luvas novas. 

 

HIGIENE DOS EQUIPAMENTOS E SUPERFÍCIES DE TRANSPORTE   
 

Os contentores e as câmaras frigoríficas, em que circulam os alimentos devem 

ser mantidas limpas e em condições que garantam a segurança dos mesmos, de 

acordo com um Plano de Higienização e devem:    

 Permitir uma limpeza e desinfecção adequadas;     

 Prevenir a acúmulo de sujidade, o contato com materiais tóxicos, a queda 

de partículas nos alimentos e a formação de condensação e de bolores 

indesejáveis nas superfícies;     

 Possibilitar boas práticas de higiene durante todas as operações de 

transporte. 
 

Os equipamentos e superfícies de transporte devem preencher os seguintes 

requisitos de higiene:   

1. As superfícies que estão em contato direto com os alimentos devem ser limpas 

com a frequência necessária, mantendo um rigoroso estado de higiene.   
 

2. Os produtos de limpeza devem ser devidamente removidos, pela lavagem e 

enxágue, com água potável, que deverá ser eficaz.     
 

3. O transportador deve definir, através de um Plano de Higienização:    
 

a) Procedimentos de limpeza e desinfecção, que devem estar facilmente 

acessíveis ao pessoal;     
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b) Equipamento e agentes de limpeza e desinfecção utilizados;     
 

c) Concentrações de agentes de limpeza e desinfetantes na preparação das 

soluções utilizadas para este fim;    
 

d) Frequência de limpeza e desinfecção. 

 

Nota: Devem ter em conta as instruções de uso dos fabricantes dos 

detergentes e desinfetantes,além do registro obrigatório junto a ANVISA / MS. 

 

CONTROLE DE PRAGAS    
 

Os veículos que transportam alimentos devem estar isentos de qualquer praga. 

Assim, deve ser definido um programa de controle de pragas adequado de forma 

a controlar, preventivamente, o aparecimento das mesmas. O controle de pragas 

deve ser efetuado por uma empresa especializada ou por técnicos especialistas , 

sendo obrigatório o registro no INEA e a sua manutenção diária deve ser 

assegurada pelos colaboradores.  

Paralelamente, a empresa/técnico responsável pelo controle de pragas deve 

fornecer as fichas dos dados de segurança dos produtos químicos utilizados em 

cada intervenção, além do respectivo relatório de avaliação para um efetivo 

manejo integrada. 
 

Neste âmbito deve assegurar-se o seguinte:  
 

1. Os equipamentos e acessórios de transporte devem ser instalados de modo a 

permitir um controle de pragas eficaz.   
 

2. Os restos e desperdícios devem ser removidos rapidamente e colocados em 

recipientes adequados, pois constituem um meio favorável ao aparecimento de 

pragas.    
 

3. Devem estar previstas inspeções ao equipamento para pesquisa de infestações 

por insetos ou roedores com uma frequência adequada.   
 

4. Devem ser tomadas medidas adicionais de controle de infestações em caso de 

sinais da mesma.    
 

5. Devem ser arquivados comprovantes das intervenções no controle de insetos e 

roedores .   
 

6. Os produtos, para o controle de pragas, devem ser utilizados com todas as 

precauções e restrições necessárias, de modo a não contaminarem os alimentos. 

As suas embalagens devem ser guardadas em armário fechado devidamente 

identificado, e num local onde não existam alimentos.    
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7. Durante o tempo de estacionamento, deve assegurar-se de medidas de 

precaução que impeçam a entrada de pragas para o interior do veículo, como por 

exemplo, deixar as portas abertas. 

 

HIGIENE DAS MÃOS 

 

1. Molhe as mãos e os antebraços com água;  
 

2. Esfregue-as com sabão, tendo o cuidado para que as unhas e os espaços entre 

os dedos, também sejam limpos. Esfregue também a palma e o dorso das mãos;  

 

3. Enxágue as mãos com água corrente retirando todo o sabão;  
 

4. Seque-as com toalha limpa ou papel próprio (papel toalha);  
 

5. Se quiser, esfregue uma pequena quantidade de álcool 70% ou álcool gel 

(também a 70%);     
 

6. Pronto! Suas mãos estão limpas de verdade e prontas para manipular os 

alimentos. 
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Fique atento:  

 A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proíbe o uso de álcool na forma 

líquida para prevenir a ocorrência de acidentes. 

 Nas empresas, o uso de álcool na forma de gel é para a antissepsia. 

Pode ser utilizado com as mãos úmidas, deixando-as secar naturalmente. 

 
  

Antes da higiene das mãos é fundamental que não  se esqueça de retirar os 

resíduos sob as unhas : fonte de contaminação dos alimentos. Importante 

manter unhas curtas e limpas. 

 

 
IMPORTANTE : As máscaras são utilizadas principalmente nas empresas que 

produzem ou preparam alimentos. São trocadas com maior ou menor frequência 

dependendo da qualidade das mesmas. 

A máscara torna-se úmida depois de 20 a 30 minutos de uso, agregando as fibras 

e permitindo a passagem de grande quantidade de microrganismos, além de se 

tornar desconfortável e provocar prurido, ocasionando maior contaminação das 

mãos decorrente do ato de coçar. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

EM CASO DE DÚVIDA QUANTO A 

HIGIENE SEMPRE LAVE AS MÃOS 
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- NOÇÕES BÁSICAS SOBRE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  Rio de Janeiro: SESC/DN, 

2003. 20 pág. (Mesa Brasil SESC. - Segurança Alimentar e Nutricional). Programa 

Alimentos Seguros. Convênio CNC/CNI/SENAI/ANVISA/SESI/SEBRAE 
 

- CARTILHA SOBRE BOAS PRÁTICAS PARA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO ANVISA 

RDC nº 216 / 2004 www.anvisa.gov.br 
 

GUIA DE BOAS PRÁTICAS DE HIGIENE E DE FABRICO PARA CANTINAS Cláudia 

Isabel Silva  Aluna estagiária de Engenharia Alimentar, do Instituto Politécnico de Viana 

http://www.anvisa.gov.br/
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do Castelo  – Escola Superior de Tecnologia e Gestão ( guia elaborado na Unidade de 

Saúde Pública de Braga )  Portugal 2006 
 

- HIGIENE E COMPORTAMENTO PESSOAL Rio de Janeiro: SESC/DN, 2003. 14 p. 

(Mesa Brasil Sesc – Segurança Alimentar e Nutricional). Programa Alimentos Seguros. 

Convênio CNC/ CNI/SENAI/ANVISA/SESI/SEBRAE. 
 

- POR QUE A FISCALIZAÇÃO DE ALIMENTOS É IMPORTANTE PARA A SUA SAÚDE 

? MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA e Órgãos Parceiros: 

Vigilância Sanitária Municipal, Diretoria de Vigilância Sanitária do Estado de Santa 

Catarina, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, Polícia Militar e 

Polícia Militar Ambiental, Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa 

Catarina – CIDASC, Conselho Regional de Medicina Veterinária - CRMV/SC e Secretaria 

de Estado da Fazenda. 
 

- CARTILHA DO MANIPULADOR DE ALIMENTOS - Secretaria de Saúde Joinville – 

Santa Catarina Apoio SESC - Serviço Social do Comércio e UNIVALI - Universidade do 

Vale do Itajai visa@saudejoinville.sc.gov.br e www.saudejoinville.sc.gov.br/visa 
 

- FOTOS E ILUSTRAÇÕES PAS - Programa Alimentos Seguros, Marcos K. Vasconcelos , 

Sasha Geifman , Cláudia Isabel Silva, Guia de practicas correctas de Higiene - Higiene 

del Manipulador de Alimentos,  Secretaria Saúde Joinville-SC, 
 

- Introdução site eletrônico em (http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-

10/rodovias-brasileiras-tiveram-discreta-melhora-em-2014-diz-cnt) 
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