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INTRODUÇÃO
O vendedor de comida de rua é uma das profissões mais populares em países em
desenvolvimento, segundo a descrição da autora Bianca Chaer no livro Comida de
Rua, o melhor da baixa gastronomia paulistana. Fonte de renda de muitas
famílias, os trabalhadores desse ramo já representam em torno de 2% da
população.
A partir da primeira década do século XXI, houve inovação nos modelos de venda
de comida de rua com a modalidade de comércio em food trucks. Reconhecidos
como parte integrante do cenário de Nova York e das metrópoles dos EUA e
Canadá, esses espaços degustativos são um fenômeno de popularização.
Considerado um dos modelos mais promissores no âmbito de comida de rua
(street food), os Food Trucks, veículos adaptados para a comercialização de
alimentos, remontam a velhos tempos.
Já fora comum no País, o primeiro restaurante sobre rodas que foi inaugurado em
1872, nos Estados Unidos, e nasceu da necessidade de se comercializar comidas
rápidas e baratas para operários. Estacionado em frente às fábricas, tinha no
menu apenas tortas e sanduíches e, agora, nos dias de hoje oferece desde o
tradicional hot dog ao temaki.
O surgimento dessa tendência deu-se de forma diferente dos outros países, com
a globalização e a facilidade de viagens, muitos empresários brasileiros viram a
possibilidade de empreender e expandir seus negócios ou abrir um primeiro
restaurante num modelo diferente, com contato direto com o público, de baixo
custo, sem necessidade de adquirir ponto comercial ou outros encargos.
Inicialmente, a cidade de São Paulo se destacou pelo pioneirismo nesse setor,
com muitos empreendedores copiando o modelo de sucesso de Nova Iorque ou
outras cidades americanas. O sucesso logo se repetiu em outros centro urbanos
do Brasil.
Segundo o site Food Truck nas Ruas, que ajuda a localizar os carrinhos, há opções
no Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, Brasília e Minas Gerais,
entre outros. Sites de busca e compartilhamentos pelas redes sociais
impulsionaram ainda mais o setor, que começou a se organizar nacionalmente,
visando a oferecer opções de alimentação saudável, rápida, barata e ainda como
alternativa de turismo, com o oferecimento de comidas regionais.
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Essa tendência virou moda e incentivou o empreendedorismo, pois muitos
consumidores passaram a buscar os caminhões como forma de acesso a alimentos
mais sofisticados e a preços acessíveis.
Um food truck pode ser considerado um espaço móvel que transporta e vende
comida na rua. Os exemplos mais clássicos, que são normalmente notados em
desenhos animados e filmes antigos, são os caminhões de sorvete e de
guloseimas, que faziam a alegria da criançada por onde passavam.
Com essa faceta de restaurantes motorizados, acomodando desde refeições
rápidas até pratos mais elaborados, os food trucks conseguem alcançar vários
tipos de perfis de consumidores e ainda oferece a mobilidade como um
diferencial importante.
Como almoçar, jantar e lanchar fora de casa já faz parte do orçamento de
algumas famílias brasileiras, em uma pesquisa do IBGE realizada entre julho de
2002 e julho de 2003 mostra que a maioria dos domicílios do país gasta em média
17,10% com alimentação, o equivalente a R$ 304,12 por mês. Desse valor, 75,95%
são destinados à alimentação em domicílio e os outros 24,05% são gastos fora de
casa. Nos anos de 2008 e 2009, a despesa com alimentação fora de casa subiu
para 31,1%. E entre os produtos mais consumidos na rua, segundo o IBGE, estão a
cerveja (63,6%), salgados fritos e assados (53,2%) e salgadinhos industrializados
(56,5%).
Por conta desses novos hábitos, o setor de Food Trucks cresceu de 15% em 2008
para 37% em 2012, segundo dados do Instituto de Pesquisa IBIS World. No
Brasil o segmento aumentou em mais de 15%. De acordo com SEBRAE a previsão
de crescimento para os próximos anos gira em torno de 11%, somente no ano
passado, conforme o Ibope Inteligência o mercado movimentou R$ 140 bilhões.
Diante da variedade e da qualidade comprovada de vários food trucks, a
aprovação do negócio foi se difundindo, até chegar ao ponto de ser hoje em dia
perfeitamente aceitável a ideia de que é possível comer bem na rua. Com um
custo inicial muito menor do que se fosse abrir um restaurante ou
estabelecimento do ramo, um empreendedor poderá abrir seu negócio e tocá-lo
nos horários e dias que desejar, e com a variedade de cardápios que lhe for
conveniente. O retorno do investimento também costuma acontecer mais
rapidamente.
Outro aspecto favorável é que esses caminhões e vans que comercializam
alimentos podem atender em eventos especiais que acontecem sazonalmente,
como eventos esportivos, festas e Carnaval, por exemplo, e satisfazer a demanda
específica de locais determinados, como sets de filmagem, complexos de
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escritórios, construções, escolas, campus de faculdades, parques industriais,
bases militares, entre outros.
Ou seja, onde houver um local que precise consumir lanches ou refeições de
forma regular, um food truck poderá ser estacionado, a fim de cumprir sua
atividade.
Alguns trucks chegam a divulgar seus itinerários em páginas das redes sociais ou
websites personalizados para a marca criada, mas há aqueles que, de tão
célebres, adquiriram um endereço fixo, tal qual um estabelecimento comercial
padrão, fixado em uma loja física.
Outro aspecto favorável é que esses caminhões e vans que comercializam
alimentos podem atender em eventos especiais que acontecem sazonalmente,
como eventos esportivos, festas e Carnaval, por exemplo, e satisfazer a demanda
específica de locais determinados, como sets de filmagem, complexos de
escritórios, construções, escolas, campus de faculdades, parques industriais,
bases militares, entre outros. Ou seja, onde houver um local que precise consumir
lanches ou refeições de forma regular, um food truck poderá ser estacionado, a
fim de cumprir sua atividade.
Vale lembrar que um food truck é uma cozinha sobre rodas e para montar um
desses é preciso além do investimento financeiro, que pode chegar de acordo
com o SEBRAE a R$ 200 mil a depender das modificações desejadas ; seguir
regras pré-estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa),
Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), Departamento Estadual de
Trânsito (Detran), Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(Inmetro) e Prefeitura.
Na cidade do Rio de Janeiro, foram normatizados pelo Decreto nº 39.709, de 2
de janeiro de 2015 e alterado pelo Decreto nº 40.251, de 16 de junho de
2015/06/2015 e sua relativa complexidade na atividade , assim como o impacto
econômico e urbanístico potencialmente envolvido, implicam inegável
diferenciação entre comida sobre rodas e o comércio ambulante tradicional (
conforme a Lei nº 1876, de 29 de junho de 2015).
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2015.

Claudio Sergio Pimentel Bastos
Médico Veterinário Sanitarista
CRMV RJ 0182
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FOOD TRUCK COMO NEGÓCIO
Criar um negócio próprio é uma oportunidade de garantir atividade econômica
sustentável, mas envolve vários riscos. Segundo um estudo do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de cada 100 empresas abertas no
Brasil, 48 encerraram suas atividades em três anos. Por isso, é fundamental se
preparar muito bem antes de abrir uma empresa. É fundamental estudar o
mercado, se qualificar para entender as necessidades do consumidor, a
importância do ponto, do preço, da administração de custos etc. Preparar um
Plano de Negócios é o primeiro passo para um bom planejamento. Na internet, é
possível encontrar modelos que podem servir de base para o seu negócio.
O primeiro passo é constituir uma empresa, conforme orienta o SEBRAE,
registrado como microempreendedor individual, microempresa ou empresa de
pequeno porte, e o faturamento anual não pode ultrapassar R$ 60 mil, R$ 360 mil
e entre R$ 360 mil e R$ 3,6 milhões, respectivamente. E também ter concessão
da Vigilância Sanitária e da Prefeitura da sua Cidade.
A ANVISA determina regras de garantia da elaboração segura de alimentos, as
normas estão nas resoluções RDC 216/2004 e RDC 49/2013. Trata-se da mesma
lei que rege bares e restaurantes.
O Corpo de Bombeiros também integra essa fiscalização e prevê a instalação e
utilização correta da energia elétrica, gás e demais produtos químicos. Para os
food trucks a segurança nos eventos está baseada no regramento da brigada de
incêndio e no Plano de Escape ou PPCI para eventos. A utilização de energia
elétrica, gás e produtos químicos se não for corretamente planejada e executada
poderá representar riscos ao proprietário que trabalhará no caminhão e para os
consumidores que estão próximos aos trucks no momento das vendas.
Passada essa etapa, as modificações feitas no veículo precisam ser aprovadas por
laudo do Inmetro e informadas ao Denatran. Bem como, a realização de
manutenções preventivas para preservação dos equipamentos de segurança:
freios, airbags. A empresa responsável por adequar o veículo deve possuir
Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito (CAT) e comprovante de
capacidade técnica operacional do Inmetro (CCT). Qualquer alteração das
características originais necessita da Autorização Prévia do DETRAN ou
CIRETRAN do município de atuação. Após as modificações, um novo Certificado
de Registro de Veículo (CRV) deverá ser emitido pelo órgão.
O proprietário precisa estar atento ao tipo de veículo que deseja transformar
em food truck, já que a legislação exige Carteira Nacional de Habilitação (CNH),
de acordo com o porte do veículo. Há pequenos, médios e grandes. No
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planejamento, o empresário deverá levar em conta que tipo de comida deseja
comercializar, que equipamentos serão necessários dentro do veículo para
garantir a segurança dos alimentos vendidos, as questões relativas às partes
elétrica e hidráulica, material de divulgação da marca, como adesivagem e
pintura, e, enfim, quanto poderá investir no negócio.
De posse dessas informações, ele encontrará diversos modelos no mercado para
escolher o que melhor se adaptará ao seu negócio, a saber: triciclos, food bikes,
kombi, cart, vans e caminhões.
Para os carros, além dos requerimentos legais sanitários e de prefeitura, outros
aspectos precisam ser considerados, como permissão de condução (carteira de
motorista para caminhão), IPVA, seguro automotivo, custos de estacionamento,
entre outros.
Os caminhões poderão operar em dois tipos de negócio:

A) ALIMENTOS ELABORADOS PREVIAMENTE POR COMPLETO:
Nesse caso, o truck é basicamente um ponto móvel de revenda, no qual o
comércio é realizado e o cliente adquire um produto que foi preparado
totalmente em momento anterior, em cozinha própria ou locada pelo proprietário
do truck, que tenha alvará sanitário.

B) ALIMENTOS MANIPULADOS:
Nessa situação, os empresários oferecem alimentos que serão finalizados no
momento da venda. O pré-preparo será feito em outro local, como na cozinha
própria ou locada, com alvará sanitário, sendo que os ingredientes pré-prontos
devem estar disponibilizados de forma embalada e identificada segundo os
padrões da legislação sanitária vigente.
Com relação ao local de atuação, a ideia implícita é que os caminhões se
movimentem, estacionando e oferecendo seus produtos em locais diferentes da
cidade. Entretanto, as cidades não dispõem de artifício legal para regrar a
utilização dos espaços públicos de maneira itinerante, e, atualmente, apenas São
Paulo, Rio de Janeiro e Paraná possuem regramento para estacionamento dos
trucks em áreas fixas, em área pública.
Devido a essa lacuna na legislação, os trucks, em sua grande maioria, têm atuado
em áreas privadas, como estacionamentos, shoppings, parques ou terrenos
locados. Nesse formato, o empresário enfrenta altos custos de diárias com
locação do espaço onde estaciona o truck, além de ter limitada sua área de
atuação.

7

CARTILHA SOBRE BOAS PRÁTICAS PARA O MANIPULADOR DE FOOD
TRUCK compilado por CLAUDIO SERGIO PIMENTEL BASTOS
Médico Veterinário Sanitarista CRMV RJ 0182

2015
VOLUME
I

Com a possibilidade de vender comida boa, simples, rápida e barata ao público que
cada vez mais come na rua, procurando preços atrativos e sem muito tempo,
fomentou o setor, que cresce a cada ano. Os Food Trucks também influenciam o
turismo das cidades, haja vista a importância do turismo gastronômico no mundo
inteiro.
Deve-se considerar que, como todo o mercado de alimentação, este mercado
também é sazonal. Os empresários precisam estabelecer metas e montar um
planejamento financeiro para ter melhor resultado” disse a consultora BRF Food
Services, Isabel Pisa, considerando alguns aspectos fundamentais para se levar
em consideração nesse tipo empreendimento.
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CONCEITOS HIGIÊNICO SANITÁRIOS PARA O
EMPREENDEDOR EM FOOD TRUCK
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 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
químicos
(contaminação
invisível) : são provocados por
desinfetantes, produtos para matar
ratos,
inseticidas,
antibióticos,
agrotóxicos e outros venenos .

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
equipamentos, anzóis (poderão estar incluídos nos peixes) e areias (por exemplo
nos moluscos bivalves e caracóis)
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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.

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
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.
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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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ONDE PODEM SER ENCONTRADOS OS MICRORGANISMOS ?
Meio Ambiente ( poeira, ar e água )

Alimentos

Utensílios

Roupas, sapatos, etc.

ss

Pragas e Vetores

Animais Domésticos

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.

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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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
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
PRODUZIDOS

E

MOSTRAM
MANIPULADOS

QUE

ALIMENTOS

SEM

CONDIÇÕES

HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS, REPRESENTAM
UM

GRANDE

TOXIINFEÇÃO
GRANDE
PERDAS

PERIGO,

OCASIONANDO

ALIMENTAR,

NÚMERO

DE

ECONÔMICAS

PODENDO

INDIVÍDUOS,

SURTOS

DE

ATINGIR

UM

PROVOCANDO

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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PRINCIPAIS AGENTES ETIOLÓGICOS TRANSMITIDAS POR
ALIMENTOS
AGENTE ETIOLÓGICO

PERÍODO DE
INCUBAÇÃO

Bacillus cereus (tipo emético)

30 min. a 5
horas

Bacillus cereus (tipo diarreico)

8 a 16 horas

Staphylococus aureus

1 a 8 horas

Clostridium perfringens

8 a 22 horas

Salmonella sp

6 a 72 horas

Clostridium botulinum

2 a 8 dias

Vibrio parahaemolyticus

2 a 48 horas

Listeria monocytogenes

4 a 21 dias

Campylobacter jejuni

2 a 7 dias

Escherichia coli patogênica

5 a 48 horas

Escherichia coli (enterohemorragica
ou verotoxigênica)

1 a 10 dias

Escherichia coli (enteroinvasiva)

½ a 3 dias

Escherichia coli (enterotoxigênica)

½ a 3 dias

PRINCIPAIS ALIMENTOS
ENVOLVIDOS

Arroz cozido ou frito,
produtos ricos em amido,
molhos, pudins, sopas
Carnes, leite, vegetais cozidos,
produtos cereais
Produtos cárneos, frango,
produtos de confeitaria, doces
e salgados, produtos muito
manipulados
Carnes cozidas ou assadas,
molhos, sopas
Carne bovina e de aves,
produtos à base de ovos crús
(sem cocção)
Conservas de vegetais
(principalmente as caseiras),
peixes e carnes
Pescados de origem marinha,
geralmente ingeridos crus
Leite, queijo fresco, patê,
carnes processadas
Leite crú, fígado de boi,
mariscos crús, água
Diversos alimentos
Hambúrguer, leite crú,
embutidos, iogurte, alface,
água
Saladas e outros alimentos não
higienizados, água
Saladas e outros alimentos
sem tratamento adequado,
queijos frescos, água
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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.

REQUISITOS GERAIS PARA O TRANSPORTE DE ALIMENTOS
1. FORMAÇÃO
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 do seu veículo, bem como, as normas de boas práticas de fabricação e
comercialização dos alimentos prontos para o consumo no seu food truck.
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.
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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 ). Como novidade, temos os atualizados e
requisitados food trucks (comidas sobre rodas) e suas variedades, recentemente
introduzidos nos principais centros urbanos deste Brasil.
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
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, fáceis de limpar e
desinfetar, e que não emitam, nem absorvam odores ;
- 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 devem
ser de material que não os contamine ou transmita substâncias tóxicas, cheiros,
cor ou sabor ;
- Devem ser laváveis, permitir adequada circulação de ar, assegurando as
condições higiênico -sanitárias dos alimentos a serem manipulados ;
- 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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- A comida a ser produzida e consumida rotineiramente no food truck devem ser
submetidos a rigoroso controle de qualidade para garantir que eles serão seguros
e isentos de risco para o consumidor final. Em cada um dos processos através dos
quais eles passam, aplicar rigorosa higiene e manuseio por parte do manipulador.
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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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 food truck 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
As bancadas refrigeradas que armazenam 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 do food
truck.
Os equipamentos e superfícies do veículo 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 ter registro aprovados pela ANVISA/MS e
serem eficazes, já que o uso de água é reduzido pelas características do veículo.
Considerar ainda o recolhimento dessa água utilizada.
3. O responsável pelo veículo deve definir um Plano de Higienização:
a) Procedimentos de limpeza e desinfecção, que devem estar facilmente
acessíveis ao pessoal;
b) Equipamento e agentes de limpeza e desinfecção utilizados;
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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, em todas suas variedades (incluindo food
truck), 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/RJ 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 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 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.
6. 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.
Formigas não fazem bem para os olhos !
Elas são uma praga como qualquer outra.
Também carregam contaminantes para os nossos alimentos.
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HIGIENE DAS MÃOS
As mãos podem conter microrganismos que vêm da boca, nariz, superfícies sujas
e fezes, que são provenientes da má higiene pessoal.
Se as mãos estiverem sujas, os manipuladores podem transferir microrganismos
patogênicos aos alimentos.
Em virtude das restrições de água corrente no food truck recomenda-se
estabelecer uma rotina de higienização das mãos com álcool gel e ou gel
antisséptico sem perfume de 15 em 15 minutos e em cada 4 aplicações uma
lavagem das mãos em água corrente para retirar o biofilme, conforme normas
sanitárias em vigor,

VEJA AQUI O PASSO
A PASSO DE COMO
LAVAR AS MÃOS
1. Molhe as mãos;
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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IMPORTANTE !
Produtos químicos ou venenos devem estar SEMPRE
bem guardados e longe dos alimentos e do alcance de crianças.
PRODUTOS QUÍMICOS PARA ELIMINAR AS PRAGAS
Somente utilizar produtos químicos aprovados pelo Ministério da
Saúde.
Devem ser aplicados por pessoa treinada ou empresa
contratada e cadastrada na Vigilância Sanitária ou na Secretaria do
Meio Ambiente.

Locais empoeirados ou próximos de caixas de gordura, lixeiras, bueiros,
fossas e outras áreas que soltem cheiro ruim devem ser evitados para o
preparo e venda de alimentos.
Além de transmitir micróbios perigosos, esses locais espantam os clientes

LEMBRETES IMPORTANTES
Nunca beba água que não seja potável !
O gelo utilizado nos sucos e nas bebidas deve ser potável.
Inclusive o gelo para manter os alimentos refrigerados em caixas
de isopor devem ser preparados com água potável, pois se o gelo
derreter e entrar em contato com o alimento, não haverá o risco
de contaminação.
Se comprar gelo, saiba antes qual a procedência.
O gelo deve sempre estar protegido por embalagem e com a
identificação do fornecedor.
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CONTROLE DE MATÉRIAS PRIMAS E FORNECEDORES
Todas as matérias primas devem ser adquiridas de fornecedores idôneos, ou
seja, sua origem deve ser conhecida. Caso contrário, os riscos do consumidor vir
a adquirir uma doença ou morrer são muito grandes.
Por isso, alguns itens devem ser avaliados quando se compra um alimento:
• A rotulagem da embalagem deve ter registro no órgão fiscalizador, informações
do prazo de validade e informações nutricionais, como lista de ingredientes,
temperatura de armazenamento, se contém ou não açúcar, se há restrições para
o seu uso (diabéticos, hipertensos), como deve ser armazenado o produto depois
de aberto, entre outros;
• As embalagens (vidros, latas, embalagens longa vida, produtos embalados em
papel filme, produtos em sacos plásticos) não devem estar :
• amassadas
• enferrujadas
• estufadas
• com espuma
• apresentando vazamento
• trincadas
• rasgadas
• sem rótulos
Embalagens amassadas, enferrujadas, que apresentem vazamentos ou estejam
trincadas podem apresentar microfissuras, o que permite a entrada de
microrganismos que irão contaminar o produto. Esse é o caso principalmente de
latas e vidros.
O mesmo acontece nas embalagens longa vida. Se estiverem amassadas não
devem ser adquiridas, pois as camadas internas da embalagem podem ter sido
danificadas e, também, poderão permitir a entrada de microrganismos.
As embalagens estufadas ou com espuma são um sinal de que o produto já está
estragado ou contaminado. O estufamento é um indicador de que microrganismos
deteriorantes ou patogênicos entraram em contato com o alimento.
E, embalagens de plástico rasgadas já podem ter tido insetos ou roedores em
contato com o produto.
Por fim, embalagens sem rótulo estão sem identificação de ingredientes que
compõem o produto, data de fabricação e de validade.
Se a embalagem apresentar qualquer um dos problemas acima deverá ser
devolvida ao fornecedor ou evitada no momento da compra.
• As carnes devem ter o carimbo do órgão fiscalizador, como por exemplo, o SIF
– Serviço de Inspeção Federal / SIE – Serviço de Inspeção Estadual (sempre
ligado ao estado de origem/ verificar se possui SISBI/POA);
Esse carimbo demonstra que o produto passou por uma inspeção sanitária no
estabelecimento onde o animal foi abatido, ou seja, garante que há uma
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fiscalização das condições de higiene que foi feito o abate, o corte da carne e a
embalagem e as condições de armazenamento também.
• As conservas caseiras também devem ter registro;
O registro significa que esse produto foi analisado e atende os requisitos legais,
no que se refere à higiene.
Mesmo que seja uma produção caseira, as condições de higiene devem ser sempre
seguidas.
• Os alimentos devem apresentar aparência, odor, cor, textura e sabor
característicos;
Alterações na aparência, odor, cor, textura e sabor indicam que o produto pode
estar deteriorando ou contaminado.
• Os alimentos perecíveis devem estar refrigerados (temperatura de no máximo
5ºC) ou congelados (temperaturas menores do que –18ºC);
LEMBRE-SE : Produtos que você não conhece a procedência são produtos na
maior parte das vezes, clandestinos que não têm qualquer controle higiênico
sanitário. Podem ter sido produzidos em locais sujos e por pessoas sem cuidados
com a higiene, com grande risco sanitário para o consumidor final (doenças
transmitidas por alimentos – DTAs).
RECEPÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS
Na recepção de matérias-primas deve ser dada prioridade à entrada das
matérias-primas sujeitas a alterações térmicas.
Deverá existir um encarregado para receber as matérias-primas no armazém,
que efetuará um controle de todas as matérias-primas recepcionadas.
Qualquer produto que apresente uma embalagem degradada ou muito defeituosa,
prazo de validade ultrapassado, deve ser imediatamente rejeitado e registado.
CONGELADOS
Os produtos congelados devem ser adquiridos e/ou recepcionados embalados e
bem etiquetados.
A etiqueta deve mencionar, entre outros, a data de congelamento e/ou data
limite de consumo, nome da empresa e peso.
Quando o produto é recepcionado deve-se verificar o seu estado de
congelamento (temperaturas <12ºC), e se apresentar qualquer indício de
descongelamento deve ser rejeitado.
Após o controle da recepção, devem ser armazenados em câmara fria para a
conservação de congelados.

ARMAZENAMENTO NO FRIO ALIMENTAR DO FOOD TRUCK
A cadeia de frio não deve ser interrompida. As temperaturas das bancadas /
geladeiras de refrigeração ou de congelamento deverão ser adequadas aos
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produtos a que se destinam e, devem encontrar-se identificadas de acordo com
o grupo alimentar a que se destinam.
Os produtos congelados somente em recipientes próprios e devem ser bem
embalados e etiquetados conforme normas sanitárias em vigor. Todo o ar
existente na embalagem deve ser retirado e o produto deve ser identificado com
a respectiva quantidade, data de entrada e data limite de validade.

VOCÊ PODE MUDAR AS
COISAS !
Impeça que os micróbios
transmitam
enfermidades
aplicando as
5 CHAVES PARA MANTER
OS ALIMENTOS SEGUROS:
1. Utilize água e alimentos
seguros para seu consumo.
2. Pratique a limpeza.
3. Separe as carnes, frango e
pescado crus do resto dos
alimentos.
4. Cozinhe os alimentos
completamente.
5. Mantenha os
alimentos a temperaturas
seguras (bem frios ou bem
quentes)

NÓS SOMOS
O PERIGO ! ! !
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Sempre que for observado algum produto queimado pelo frio ou outro tipo de
alteração, deve ser isolado dos outros e identificado para avaliação.
Qualquer anomalia no funcionamento das câmaras de refrigeração ou de
congelamento deve ser imediatamente comunicada ao responsável pela
manutenção.
ARMAZENAMENTO À TEMPERATURA AMBIENTE
Os produtos devem estar armazenados de acordo com seu gênero alimentício (
conforme o tipo ) e devem ser devidamente ordenados segundo alguns princípios:
 Os rótulos devem estar virados para a frente, de forma a facilitar a sua
leitura;
 Os primeiros produtos a entrar devem ser os primeiros a ser utilizados (os
de validade mais curta), colocando-os à frente;
 Colocação dos produtos mais pesados e das garrafas nas prateleiras
inferiores.
Sendo que:
 Todos os produtos devem estar em perfeito estado de conservação e
dentro dos prazos de validade;


Nenhum produto alimentar deve estar em contato direto com o chão;



Os produtos devem estar arrumados e identificados;

Os produtos de limpeza e de higiene devem estar afastados, o mais
possível, dos gêneros alimentícios.
Nenhum produto deve estar armazenado depois de ultrapassado o seu prazo de
validade, ter sido alterado ou ter sido contaminado pelas pragas sem que esteja
isolado de todos os outros e identificado. Deve ser comunicado ao responsável
qualquer anomalia detectada.
O isolamento do produto impróprio para consumo deve ser feito da seguinte
forma:
1) Colocá-lo num local separado;


2) Identificá-lo como “Produto Não Conforme” , “ Impróprio para o Consumo”
e/ou “ Produto para Devolução ou Troca “;
3) Registrar em planilha de controle do food truck .
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