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RESUMO 

 

Os setores alimentícios na área da panificação e confeitaria conseguiram se reinventar no 

Brasil entre os anos de 2000 a 2015, aonde foi criado um novo modelo de negócio, e 

consequentemente com ele veio inovações no ramo para manter e melhorar a qualidade e 

higiene dos produtos produzidos e comercializados. O Manual de Boas Práticas de Fabricação 

junto com os Procedimentos Operacionais Padrão obrigatórios formam o início de métodos de 

controle de qualidade e operações higiênico-sanitárias, incluindo diversos procedimentos e 

precauções que devem ser tomadas desde recebimento da matéria-prima, produção, até atingir 

o produto final. Visando assim manter a qualidade, padrão de identidade e a garantia da 

segurança do produto até chegar ao consumidor. Corroborando com isso, o relatório abordará 

o processamento de alimentos e o desenvolvimento do Manual de Boas Práticas de Fabricação 

e Procedimentos Operacionais Padrão obrigatórios na Confeitaria e Cafeteria Calda de 

Açúcar, auxiliando na produção dos produtos, avaliando e identificando problemas no setor 

produtivo e na higienização e limpeza, e também, realizando um treinamento sobre BPF e 

higiene pessoal com funcionários da microempresa localizada no município de Romelândia, 

atendendo legislações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e do Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que dispõem sobre Boas Práticas para 

Serviços de Alimentação e para BPF aplicados aos estabelecimentos Produtores e 

Industrializadores de Alimentos. Portanto, ao termino da elaboração do Manual e dos POPs, 

observou-se a importância do acompanhamento da produção, de solucionar problemas em 

uma empresa, de realizar treinamentos com funcionários e da higienização e padronização dos 

procedimentos para elaboração de um produto com qualidade final e seguro para a saúde do 

consumidor. 

 

Palavras-Chave: Panificação; Confeitaria; Manual; BPF; POPs.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os setores de panificação e confeitaria estão cada vez mais competitivos e exigentes 

para fornecer produtos de alta qualidade, com preço acessível e que possuam segurança para o 

consumidor. Conforme o Instituto Tecnológico de Panificação e Confeitaria (ITPC) em 2017 

houve um crescimento desses setores de 3,2%, equivalendo a um faturamento de R$ 90,3 

bilhões, mostrando que apesar mesmo com o decréscimo na ampliação desse ramo desde 

2010 o faturamento ainda é o melhor dos últimos dez anos (ITPC, 2018). 

A qualidade e segurança do produto final eram considerados um modo de despertar a 

curiosidade do cliente para o produto e hoje estes aspectos são uma das características mais 

importantes para a satisfação do consumidor. Entretanto, estes padrões de qualidade e 

segurança devem estar intrinsecamente ligados ao produto, por serem itens essenciais para 

que uma empresa seja bem-sucedida no mercado (TOLEDO et al, 2004). 

Diante da exigência do consumidor, os serviços alimentícios precisaram se adaptar 

garantindo um conjunto de características de um alimento para que mantenha a qualidade, e 

ao mesmo tempo ofereça segurança dos alimentos, algo que está relacionada com os riscos à 

saúde da população (FREITAS, 2004). 

Para que o produto tenha qualidade, o Manual de Boas Práticas de Fabricação, assim 

como os Procedimentos Operacionais Padrões, são a base para a indústria e serviços de 

alimentação. Estes documentos possuem procedimentos de cuidados com as matérias-primas, 

higienização de toda a empresa, equipamentos e utensílios, controle de pragas, produtos final, 

entre outros (BRASIL, 2004). 

Com o intuito diminuir os riscos de contaminações e obter a qualidade desejada, 

mantendo a higiene desde a matéria-prima até o produto final, o objetivo do estágio foi de 

elaborar um Manual de Boas Práticas de Fabricação e Procedimentos Operacionais Padrões 

para uma pequena confeitaria do oeste de Santa Catarina. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Acompanhar o processamento dos alimentos e desenvolver o Manual de Boas Práticas 

de Fabricação (BPF) e Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) na Confeitaria e Cafeteria 
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Calda de Açúcar. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 Auxiliar na produção de pães, bolos, tortas, doces, salgados, entre outros produtos de 

panificação e confeitaria; 

 Avaliar e identificar os problemas que podem ser corrigidos no setor produtivo e na 

higienização e limpeza; 

 Realizar um treinamento com colaboradores sobre Boas Práticas de Fabricação (BPF) 

e higiene pessoal; 

 Desenvolver o Manual de Boas Práticas de Fabricação e os de Procedimentos 

Operacionais Padrão para a confeitaria. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 

 
 

 

 

2 A EMPRESA 

 

O estágio foi realizado na microempresa Calda de Açúcar, a qual teve início em 2015, 

quando a proprietária Luana Eduarda Verza, que com apenas 15 anos começou a produzir 

produtos de confeitaria e panificação em uma cozinha adaptada, divulgando imagens dos 

produtos e vendendo diretamente a amigos e familiares. 

Um ano depois, em 2016, a proprietária foi emancipada e pode abrir formalmente sua 

empresa, localizada na cidade de Romelândia – SC, na Avenida Brasil, número 214, com área 

total de 568,90m², que desde então começou a produzir, inovar e comercializar diversos 

produtos alimentícios no ramo da panificação e confeitaria, se tornando ponto de referência da 

cidade. 

Na empresa é realizada a produção de pizzas doces e salgadas, pães doces, tortas doces 

e salgadas, bolos recheados, simples e decorados de diversos sabores, doces para festas 

tradicionais, trufas, mousses, entre outros. Também são elaborados salgados cozidos e fritos 

como risoles, coxinhas, pastéis e muitos outros, além de bebidas gourmet, por exemplo, cafés 

quentes e frios, taças de milk-shake, limonadas suíças, entre outras, como é possível visualizar 

na Figura 1. 

A microempresa possui uma demanda de aproximadamente 2.800 unidades de doces, 

3.500 unidades de salgados, 60 unidades de bolos e 300 unidades de pizzas mensais. No 

momento o estabelecimento possui oito colaboradores, dentre eles duas funcionárias que 

estavam em período de experiência e os demais são diaristas. 

Além de produzir e comercializar produtos por pedidos de clientes, para festas de 

aniversário, casamentos e outros eventos, a empresa produz para a comercialização no seu 

estabelecimento localizado no mesmo local da área de produção e, também, distribui para 

uma cafeteria localizada na cidade de Maravilha, em Santa Catarina. 
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Figura 1. Bolo, salgados, pizzas e sorvete comercializados na empresa 

 

Fonte: Própria (2019) 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Produtos de panificação e confeitaria 

 

O doce acompanhou a história e a evolução do homem e da gastronomia mundial, 

desde os primórdios das civilizações. Inicialmente surgiu como alternativa alimentar, 

passando a especiaria destinada às famílias mais nobres. Esta situação perdurou durante 

séculos, onde poucas pessoas tinham acesso às receitas e ingredientes (FLANDRIN & 

MONTANARI, 1998).  

Conforme Gisslen (2009) na Idade Média o pão era o alimento mais importante da 

época, assim, confeiteiros e padeiros profissionais associaram-se para proteger e desenvolver 

a sua arte, fazendo leis onde apenas padeiros poderiam comercializar o pão. Era necessária 

realização de cursos para tornar-se um mestre-confeiteiro, a fim de atestar que eles tinham 

obtido habilidades necessárias para essa função. 

Com o avanço tecnológico e cientifico podemos saborear bons pães, graças a 

distribuição destes alimentos que atingiu toda a população e aos ingredientes que compõem a 

massa, sendo a farinha, a água, o fermento e o sal os principais ingredientes. Acrescentam-se 

também outros ingredientes opcionais que é o açúcar, o leite e ovos (LOPES, 1986).  

Do ponto de vista da panificação e confeitaria, a produção de bolos requer tanta 

precisão quanto à produção de pães. Enquanto os pães são produtos magros, ou seja, possuem 

pouca gordura, precisam ter o glúten desenvolvido e um cuidado na ação das leveduras 

durante a fermentação, os bolos, são ricos em gordura e açúcar. O objetivo é criar uma 

estrutura que dê sustentação a esses ingredientes, e mesmo assim, formar algo leve e delicado 

(GISSLEN, 2009). 

O Instituto Tecnológico de Panificação e Confeitaria (ITPC, 2018) passou a levantar 

dados desde 2007, a respeito do faturamento e crescimento das padarias e confeitarias. Pode-

se observar que ocorreu, até 2010, um significativo crescimento da área, que diminuiu de 

crescimento nos anos seguintes. Em contrapartida, pode ser observado um aumento gradual 

do faturamento do setor nos anos avaliados, como pode ser visto na Figura 2 a seguir. 
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Figura 2. Faturamento e crescimento da área de panificação e confeitaria 

 

 

Conforme o Aurélio (AURÉLIO, 2010) panificação é o ato de transformação das 

substâncias farináceas em pão, já confeitaria é cobrir com açúcar como a confeitos, dissimular 

ou até mesmo adoçar para iludir.  

Dentre as principais aplicações em panificação, temos os pães, bolos, muffins, 

panetones e cookies. Os produtos secos de panificação, geralmente apresentam baixo risco de 

veiculação de doenças, porque dispõe de baixo índice de atividade de água (Aa), o que 

dificulta a sobrevivência e multiplicação dos microrganismos (ABIP; SEBRAE, 2010). 

Para a confeitaria, os principais produtos comercializados são bolos, tortas, doces, 

pudins, mousses, entre outros. A confeitaria é a arte de produzir doces, é a combinação 

perfeita de criatividade, sabor e inovação. Seus produtos não conquistam somente o paladar e 

olfato, mas também a visão, um dos principais pontos para as vendas de produtos (ITPC, 

2018). 

 

3.1.1 Principais ingredientes empregados 

 

A farinha de trigo é o principal ingrediente para a formação da massa. Ela possui duas 

proteínas principais para a formação da rede chamada glúten, a glutenina e a gliadina. O 
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glúten é desenvolvido quando a farinha de trigo, a água e os demais ingredientes do pão são 

misturados e sofrem a ação mecânica, ou seja, são misturados e amassados dando a 

capacidade de extensibilidade, elasticidade, consistência e manter o gás carbônico da 

fermentação no produto (BRASIL, 2012; FIB, 2010). 

A água é de grande importância para a formação da massa, para o controle de 

temperatura, atua como solvente e faz com que ocorra o fenômeno de gelatinização do amido. 

É necessária a utilização desse ingrediente para a formação completa do glúten, mas em 

excesso causa o retardamento da formação da massa, isto é, o enfraquecimento do glúten 

(BRANDÃO; LIRA, 2011; BRASIL, 2012; FIB, 2010). 

O fermento biológico, a levedura Saccharomices cerevisiae é utilizado para 

fermentação da massa, usando o açúcar como alimento e o transforma em gás carbônico que é 

responsável pelo crescimento, e o álcool e substâncias aromáticas dão sabor e aroma a massa, 

geralmente utilizado para pães (BRASIL, 2012; FIB, 2010). Já o fermento químico é a 

mistura de bicarbonato de sódio e outros sais ácidos. Ele libera apenas uma parte do gás 

quando é misturado à massa úmida, o restante é liberado quando atinge uma determinada 

temperatura dentro do forno, indicado para bolos, tortas e biscoitos (CASTRO; 

MARCELINO, 2012). 

O sal de cozinha ou cloreto de sódio é o responsável pela melhoria do 

desenvolvimento da massa controlando a fermentação, fortalecimento da rede de glúten, 

formação da crosta crocante do pão, ressaltador de sabor e conservante já que possui ação 

bactericida (BRASIL, 2012; FIB, 2010). 

O leite condensado é um produto obtido pela eliminação parcial do leite, leite 

concentrado ou leite reconstituído, com adição de açúcar, ou por algum procedimento que 

tenha as mesmas características e composição, podendo ter seus teores de gordura e proteína 

ajustados (BRASIL, 2018; CODEX, 1971). Vários são os doces em que o leite condensado 

incorporou-se, dando melhor palatabilidade e textura (SHONOHARA et al, 2013). 

A sacarose, também conhecido como açúcar comum é um carboidrato é adicionado 

em produtos de panificação e confeitaria para proporcionar a adaptação e multiplicação das 

leveduras para o processo de fermentação da massa, além de ajudar na retenção de água e dar 

sabor e cor aos produtos, pela reação de Maillard (BRANDÃO; LIRA, 2011). 

O leite possui uma série de vitaminas, minerais, carboidratos, proteínas, entre outros, 

esse produto tem finalidade de proporcionar mudanças físicas em massas, acelerando sua 

formação, aumentando sua extensibilidade e diminuindo a porosidade, além de melhorar a cor 
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de forma sútil da crosta do produto final (BRANDÃO; LIRA, 2011). 

Conforme a Associação Brasileira da Indústria da Panificação e Confeitaria 

(BRANDÃO; LIRA, 2011) a maioria das gorduras usadas na confeitaria são margarinas 

vegetais. A gordura faz com que aumente a extensibilidade da massa, pois lubrifica o glúten, 

facilitando o deslizamento das camadas da proteína. Também possui a capacidade de dar 

sabor a massa e aumentar a vida de prateleira, já que mantém a umidade do produto. 

Os ovos possuem todos os aminoácidos essenciais para o corpo humano. Eles são 

adicionados aos produtos de panificação e confeitaria por possuir propriedades funcionais de 

coloração, viscosidade, emulsificação e de formação de espuma (BRANDÃO; LIRA, 2011). 

Além desses ingredientes, dependendo do produto a ser elaborado são utilizados 

chocolates, realçadores de sabor, aditivos, outros cereais, sementes, etc (GISSLEN, 2009). 

 

3.1.2 Equipamentos e utensílios empregados 

 

Conforme Sebess (2011) os avanços tecnológicos na era contemporânea foram 

intensamente velozes, promovendo constantemente a inovação em termos de equipamentos e 

utensílios, os quais chegam aos mercados cada vez mais sofisticados. 

O bom profissional deve estar atento às novidades cotidianas que possibilitem 

melhorar a qualidade e a produtividade, na escolha de um equipamento ou utensílio deve-se 

considerar o nicho de mercado a ser atendido, a localização e o perfil do empreendimento, o 

volume de produção, a variedade de produtos, o espaço físico disponível, as diversas fontes de 

energia, os aspectos socioculturais locais, o gerenciamento da produção e a demanda 

(SCHEUER; HELLMANN, 2014). 

A batedeira planetária é o tipo de equipamento mais utilizado em padarias, confeitarias 

e culinárias em geral, para realizar a mistura e homogeneização dos ingredientes utilizados. 

Uma pá gira em torno do seu eixo enquanto faz movimentos circulares em sua órbita, onde 

pode possuir três tipos de batedores, o gancho, palma, globo (FIEP, 2015; GISSLEN, 2009; 

TEICHMANN, 2009). A disponibilidade dos acessórios, como as diferentes pás, ressalta uma 

das principais vantagens, a sua versatilidade. Assim é possível a utilização para a produção de 

diversos tipos de massas, recheios, misturas, entre outros (GISSLEN, 2009). 
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Figura 3. Batedeira planetária industrial e batedores 

 

Fonte: Manemaq (2019) 

 

O forno lastro possui uma placa de pedra sobreposta a resistências que a aquecem, 

esse tipo de forno é muito utilizado, pois proporcionam assamento satisfatório aos produtos de 

panificação e confeitaria e oferecem facilidade no manuseio, por ter controles de temperatura 

no teto, onde o produto adquire cor pela irradiação de calor e no lastro onde acontece a 

condução de calor, independentes (SCHEUER; HELLMANN, 2014). 

A fritadeira produz cocção em alimentos imersos em gordura. A fritadeira mais 

moderna é usada com sistema de água, sal grosso e gordura, que ajuda na precipitação dos 

resíduos do alimento, mantendo assim, mais tempo em uso a gordura (TEICHMANN, 2009). 

A fritadeira é um equipamento que possui termostato que indica a temperatura desejada, as 

peneiras que facilitam o colocar e retirar os produtos e o dreno que armazena a gordura e 

serve para facilitar a higienização (SCHEUER; HELLMANN, 2014).  

Na confeitaria usam-se instrumentos específicos como o adaptador para saco de 

confeitar, esta é uma peça plástica, em duas partes, composta de um suporte e uma rosca que é 

colocada internamente do saco (SCHEUER; HELLMANN, 2014). A carretilha é um utensílio 

que serve para cortar a massa com precisão, podendo ter a de corte serrilhado e drapeado que 

servem para dar um acabamento diferenciado em alimentos ou cortar pastéis ou liso para corte 

reto (SCHEUER; HELLMANN, 2014).   

Além das colheres, batedores e facas, as espátulas são utensílios muito importantes na 
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panificação e na confeitaria, que servem para misturar ingredientes, como raspadores e aplicar 

recheios em produtos crus ou assados, confeitar tortas, entre outros produtos. As mais 

utilizadas são as espátulas pão duro, triangular, cortadora e a meia lua (SCHEUER; 

HELLMANN, 2014).  

As assadeiras ou “folhas” consistem-se em fôrmas onde são colocados os produtos, 

para que os mesmos sejam assados no forno. Podem ser de vários modelos, formatos, medidas 

e materiais, de acordo com o objetivo do uso a que se destina (SCHEUER; HELLMANN, 

2014). 

Fouet ou batedores de arame servem para bater claras em neve, misturar molhos e 

cremes e fazer massas sem grumos. Existem diversos tamanhos e materiais, como por 

exemplo, aço inox, plástico ou silicone, onde se diferem conforme o material a ser batido 

(SCHEUER; HELLMANN, 2014; SEBESS, 2009). 

Os pincéis são utensílio utilizado para espalhar materiais pastosos e líquidos, como 

espalhar coberturas, untar formas, pincelar produtos com ovo, entre outros. Como os pincéis 

são usados para diversas funções, existem em diversos tamanhos e modelos. (SCHEUER; 

HELLMANN, 2014; SEBESS, 2009). 

 
 
3.2 Qualidade na indústria de panificação e confeitaria 

 

Qualidade se expressa em um conjunto de atividades visando controlar e dirigir uma 

organização em direção a excelência, o que engloba o planejamento e melhoria da qualidade, 

procedendo em uma grande satisfação dos clientes em relação aos produtos e serviços 

comercializados (TOLEDO; CARPINETTI, 2000; CORREIA; MÉLO; MEDEIROS, 2006). 

A qualidade é constatada pelo cliente através de características visuais, de sabor, odor 

e até composição nutricional, enquanto que para a indústria, é visualizado pelas características 

nutricionais, peso adequado e pela sua segurança quanto a contaminantes físicos, químicos e 

biológicos (BERTI; SANTOS, 2016). 

Podemos utilizar as ferramentas de qualidade, que são técnicas, usadas com o objetivo 

de definir, mensurar, analisar e propor soluções para problemas, que ocorrem ocasionalmente, 

e que interferem no desempenho de processos higiênicos sanitários (FREITAS et al., 2014) 

Entretanto, empresas de panificação e confeitaria de menor porte, apresentam maiores 

desafios que acabam dificultando a aplicação de propostas convencionais constantes da 
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literatura sobre qualidade, que em geral, são desenvolvidas para grandes empresas (ALVES 

FILHO et al., 2011). 

Contudo, tanto para pequenas empresas, quanto para as grandes, o controle de 

qualidade na indústria de panificação e confeitaria, é uma forma eficaz de ter foco no cliente, 

liderança, envolvimento de pessoas, abordagem de processamento e ter um grande objetivo 

como a melhoria continua do estabelecimento, assim, oferecendo, meios adequados de 

segurança, eficiência, confiabilidade e produtividade (TO; LEE; YU, 2008; AL-RAWAHI; 

BASHIR, 2009; MAK, 2011). 

 

3.2.1 Boas Práticas de Fabricação  

 

As Boas Práticas de Fabricação são um conjunto de princípios, regras e procedimentos 

que descrevem o modo certo de manuseio dos alimentos, abrangendo desde a matéria-prima 

até o produto final. São normas de procedimentos para atingir um determinado padrão de 

identidade e qualidade de um produto e/ou serviço na área alimentícia, cuja eficácia e 

efetividade devem ser avaliadas por meio de inspeção e/ou investigação (SILVA JÚNIOR, 

1995). 

O objetivo das Boas Práticas para serviços de alimentação são garantir as condições 

higiênico-sanitárias do alimento preparado. Os serviços de alimentação devem desenvolver o 

Manual de Boas Práticas e de Procedimentos Operacionais Padronizados, onde esses 

documentos devem estar disponíveis aos funcionários e as autoridades sanitárias, quando 

requerido (BRASIL, 2004). 

A ANVISA (BRASIL, 2002) conceitua o Manual de Boas Praticas de Fabricação 

como um documento que descreve as operações realizadas pelo estabelecimento, incluindo 

basicamente, requisitos sanitários dos edifícios, a manutenção e higienização das instalações, 

dos equipamentos e dos utensílios, o controle da água de abastecimento, o controle integrado 

de vetores e pragas urbanas, controle da higiene e saúde dos manipuladores e o controle e 

garantia de qualidade do produto final. 

 

3.2.2 Procedimento Operacional Padrão 

 

Conforme a resolução nº 275 da ANVISA (BRASIL, 2002), que regulamenta os 

Procedimentos Operacionais Padronizados aplicados aos Estabelecimentos 
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Produtores/Industrializadores de Alimentos e a Lista de Verificação das Boas Práticas de 

Fabricação em Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos, diz que o 

Procedimento Operacional Padrão é um método escrito de forma objetiva que estabelece 

instruções sequenciais para a realização de operações rotineiras e específicas na produção, 

armazenamento e transporte de alimentos. 

Este documento tem objetivo de contribuir para a garantia das condições higiênico-

sanitárias necessárias ao processamento e industrialização dos alimentos, onde devem ter as 

instruções das operações e a frequência que são executadas, evidenciando nome do POP e 

função do responsável pela atividade. Devem ser aprovados, datados e assinados pelo 

responsável do estabelecimento, complementando as Boas Práticas de Fabricação (BRASIL, 

2004). 

Os serviços de alimentação devem executar obrigatoriamente quatro POPs 

relacionados à higienização de instalações, equipamentos e móveis; do reservatório de água; 

higiene e saúde dos manipuladores e do controle integrado de vetores e pragas urbanas 

(BRASIL, 2004). 

Os POPs relativos às operações de higienização de instalações, equipamentos e móveis 

devem possuir a natureza da superfície a ser higienizado, método, princípio ativo, 

concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de 

higienização, temperatura e, também, a operação de desmonte dos equipamentos (BRASIL, 

2004). 

 Referentes ao controle integrado de vetores e pragas urbanas, este POP deve abranger 

medidas preventivas e corretivas destinadas a impedir a atração, esconderijo, acesso e a 

proliferação dos mesmos (BRASIL, 2004). 

A higienização do reservatório devem especificar as informações constadas no 

processo de higienização de instalações, equipamentos e móveis (BRASIL, 2004). 

Já, os POPs relacionados à higiene e saúde dos manipuladores devem possuir as etapas 

e a frequência da higienização das mãos de manipuladores, e medidas tomadas quando os 

mesmos apresentem lesão nas mãos, sintomas ou suspeita de problemas de saúde. Apresentar 

também os exames e a periodicidade que são realizados (BRASIL, 2004).  
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4 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 
4.1 Acompanhamento na produção de bolos, doces e salgados 

 

Durante o estágio realizou-se o acompanhamento e auxilio na produção de pães, bolos, 

tortas, doces, salgados, entre outros produtos, juntamente com as responsáveis por esse setor 

de manipulação, até a comercialização e distribuição, observada na Figura 4. 

 

Figura 4. Fluxograma de produção 

 

Fonte: Própria (2019) 

 

Entre todos os produtos, o que mais se destacou foi à produção bolos recheados 

(Figura 3), simples e decorados, doces para festas tradicionais e salgados cozidos e fritos onde 

se efetuou o controle da chegada por meio de planilhas e qualidade das matérias-primas até o 

produto final pronto.  

O processo de elaboração dos bolos é realizado com uma receita padronizada em 

batedeira planetária, utilizando farinha de trigo, ovos, leite integral, açúcar refinado e 

fermento químico. Os demais ingredientes são adicionados conforme o pedido do cliente, 

podendo ser chocolate, frutas, nozes ou avelã, chantilly, entre outros. Depois o produto é 
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embalado em formas para bolo com tampa e etiquetados contendo data de fabricação e prazo 

de validade, e, então acondicionados em refrigerador. 

Já os doces tradicionais são elaborados, alterando-se o sabor e o procedimento 

conforme o tipo do produto, que podem ser os brigadeiros, “beijinhos”, doces de leite ninho, 

ouriços, entre diversos outros tipos como mostra a Figura B. Os doces prontos são embalados 

em caixa de papelão com tampa ou formas de plástico, devidamente etiquetados com prazo de 

validade, e logo após são resfriados. 

Para a elaboração dos salgados assados primeiramente é realizado a produção das 

massas na batedeira, onde é adicionado, farinha de trigo, leite morno, óleo vegetal, ovos, 

açúcar, sal e fermento. Após homogeneização são colocados diversos tipos de recheio 

dependendo do pedido do cliente, como frango, carne, brócolis, queijo, entre outros. Por 

último são assados em forno lastro, embalados em bandejas de isopor envolvidas com plástico 

filme e etiquetados. 

Para a produção das massas dos salgados fritos, na batedeira são adicionados de 

farinha de trigo, margarina, água e tempero. Ainda com a massa cru são adicionados diversos 

tipos de recheios e são moldados conforme o tipo de salgado. Depois de formados, são 

passados em ovo e farinha de rosca, aonde são pré-fritos e congelados ou são diretamente 

fritos na fritadeira. 

 

Figura 5. Bolos e doces fabricados na empresa 

      

Fonte: Próprio (2019)  

 

A B 
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4.2 Estudo e identificação de problemas no setor produtivo e higienização 

 

A microempresa Calda de Açúcar por possuir poucos anos de atuação, possui alguns 

problemas de funcionamento que podem levar a contaminação cruzada ou direta dos 

alimentos produzidos, podendo assim prejudicar a qualidade dos produtos finais. 

Então realizou-se um mapeamento geral da empresa, passando pelas duas áreas de 

produção alimentícia, áreas de estocagem e de comercialização, juntamente com a 

responsável pela confeitaria, observando os pontos problemáticos e que precisavam ser 

ajustados. 

O primeiro problema visualizado foi à identificação de buracos no chão, onde para 

solucionar foram utilizadas tampas de concreto e redes nos buracos no chão para não haver 

passagem de insetos e nem um possível acidente, e nas infiltrações nas paredes foram 

passados impermeabilizantes. 

Nos banheiros do local havia apenas sabão neutro para a higienização das mãos, ou 

seja, havia ausência de papel toalha descartável e antisséptico, onde foram instalados de 

dispensers para papel toalha descartável e antisséptico.  

Um problema na área alimentícia era a presença de lixeiras com tampas de abertura 

manual, que podem acarretar em contaminações, para diminuir esse risco foram instalados 

lixeiras com abertura de pedal, mas apenas na área de produção. 

Também havia falta de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) como luvas, 

toucas, vestimentas adequadas, óculos e abafadores. Esse problema foi parcialmente 

solucionado, onde foram distribuídos aventais, toucas e luvas para os funcionários, os demais 

itens serão providenciados brevemente. 

Outro problema foi o uso de produtos de limpeza inadequados (Ex: desinfetante, 

álcool, sanitizantes, etc.), onde foi recomendado à compra de outros produtos apropriados 

para a limpeza dos equipamentos, pisos e instalações sanitárias, como por exemplo, 

detergente alcalino que removem resíduos proteicos e gordurosos das superfícies com maior 

facilidade e hipoclorito de sódio para a sanitização. 

O último problema encontrado foi à ausência de lâmpadas com revestimento contra 

queda e explosões, nenhuma lâmpada na área de produção possui esse mecanismo, portanto 

elas são trocadas a cada seis meses e limpas uma vez por semana, para diminuir o risco de 

possíveis acidentes ou contaminações. 
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4.3 Treinamento de Boas Práticas de Fabricação 

 

O treinamento de Boas Práticas de Fabricação teve como objetivo manter a qualidade 

sanitária e a conformidade e segurança dos produtos alimentícios produzidos na empresa, 

conforme a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (BRASIL, 2004). Dessa forma os 

operadores de alimentos devem ser inspecionados e treinados segundo a higiene pessoal nas 

operações higiênicas na manipulação alimentícia e ter conhecimento das DTAs (Doenças 

Transmitidas por Alimentos).  

As instruções foram passadas aos colaboradores pela estagiaria, onde foram projetados 

tópicos e imagens para que fossem relembrados os cuidados e passados seguintes orientações: 

 

 Cuidados com a higiene pessoal dos manipuladores dos alimentos, destacando banho 

diário e escovação adequada dos dentes, unhas sem esmalte e curtas, barba feita e o 

uniforme higienizado corretamente; 

 Manter a higienização correta das mãos sempre que for necessário; 

 Devem ter cuidados com contaminações alimentares, ou seja, DTAs, que podem entrar 

em contato com o alimento durante a manipulação dos mesmos. 

 Não devem usar adornos; 

 Usar toucas, máscaras e luvas; 

 Se ausentar ou não manipular alimentos em caso de doença do manipulador;  

 Uso de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) quando for necessário.  

 

O treinamento é realizado por um responsável habilitado para essa função com 

funcionários recém-chegados e revisado todos os anos para todos colaboradores, com uma 

carga horária de duas horas. 

 

4.4 Desenvolvimento do Manual de BPF e POPs 

 

Foi realizada a elaboração de um Manual de Boas Práticas de Fabricação que pode ser 

observado no Apêndice A, baseado na Resolução RDC nº 216 (BRASIL, 2004). Também 

foram realizados POPs obrigatórios de acordo com a Resolução RDC Nº 275 (BRASIL, 

2002), como é possível observar na Tabela 1. 
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Tabela 1. Procedimentos Operacionais Padrões elaborados 

POP Apêndice Itens 

001 C Higienização de instalações, equipamentos e móveis 

002 D Controle integrado de vetores e pragas urbanas 

003 E Higienização do reservatório 

004 F Higiene e saúde dos manipuladores 

Fonte: Própria (2019) 

 

Todos os POPs foram elaborados pela estagiária, conforme as operações realizadas no 

dia a dia da microempresa Calda de Açúcar que foram observadas durante o estágio 

obrigatório, conforme os Apêndices C, D, E e F. Em conjunto, também foi elaborada uma 

planilha (Apêndice B), a fim de manter o controle da realização dos Procedimentos 

Operacionais Padrão da empresa.  

Com necessidade de atender as exigências da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária e manter os padrões de qualidade da empresa, foi necessária a realização do Manual 

de Boas Práticas de Fabricação elaborado pela discente de Tecnologia em Alimentos, Patricia 

Machado Morais durante o estágio obrigatório do Instituto Federal de Santa Catarina, campus 

São Miguel do Oeste.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da oportunidade de realização do estágio na empresa Calda de Açúcar, foi 

possível compreender a forma de produção de diversos produtos da panificação e confeitaria, 

a importância da higienização para a qualidade final dos produtos, padronização, minimização 

de perdas e desperdícios da produção, obtendo assim, um alimento com maior qualidade, sem 

contaminações e seguro para a saúde do consumidor. 

Também podem ser solucionado e corrigido problemas avaliados e identificados no 

setor produtivo e na higienização e limpeza, auxiliando na prevenção de acidentes, 

contaminações e facilitando o dia a dia da indústria. 

Com a realização do treinamento com funcionários, foram apontados ajustes no setor 

produtivo e na higienização e limpeza, atendendo os regulamentos ofertados pelos órgãos 

fiscalizadores. Observou-se a implementação dos POPs juntamente com as BPFs que, para 

que sejam efetivos é necessário que haja o envolvimento e o comprometimento de todos os 

colaboradores do estabelecimento. 

Compreende-se que com a realização de um Manual de Boas Práticas de Fabricação 

foi possível observar a extrema relevância deste documento na produção de qualquer tipo de 

alimento. Os Procedimentos Operacionais Padrões obrigatórios para serviços de alimentação 

devem garantir a qualidade e a segurança dos alimentos produzidos na empresa. Estes 

abordaram os requisitos fundamentais que envolvem a higienização de instalações, 

equipamentos e móveis, do reservatório, higiene e saúde dos manipuladores e do controle 

integrado de vetores e pragas urbanas, além de envolver o processamento do produto, desde a 

matéria-prima até a obtenção do produto final. 

Com a realização do treinamento com funcionários, foram apontados ajustes no setor 

produtivo e na higienização e limpeza, atendendo os regulamentos ofertados pelos órgãos 

fiscalizadores. Observou-se a implementação dos POPs juntamente com as BPFs que, para 

que sejam efetivos é necessário que haja o envolvimento e o comprometimento de todos os 

colaboradores do estabelecimento. 

Assim, tornou-se possível conciliar os conhecimentos obtidos durante as aulas teóricas 

e práticas, como os procedimentos ideais de higienização e a qualidade e segurança dos 

alimentos, para assim poder aplicá-las em uma empresa alimentícia. 
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APÊNDICE A – MANUAL DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO 

As Boas Práticas de Fabricação englobam um grupo de regras que devem ser seguidas 

pelas indústrias e serviços de alimentação para assegurar a qualidade e conformidade dos 

alimentos, atividades que abrangem o meio produtivo e o processamento dos produtos 

descrevendo e orientando os procedimentos deverão ser realizados.  

 

1 Identificação 

 

Identificação da empresa (Razão social): Luana Eduarda Verza 

CNPJ: 26.775.937/0001-22 

Endereço completo: Avenida Brasil, 214 

Nome de fantasia: Calda de Açúcar 

Número do alvará sanitário: 180 

Telefone: (49) 3624 0225 

Número de funcionário: Oito pessoas fixas trabalham no local, nenhuma com carteira 

assinada. 

Horário de funcionamento:  

Segunda-Feira: Fechado 

Terça-Feira à Sexta-Feira: 07:30h  às 11:00h e as 14:00h às 22:30h 

Sábados, Domingos e Feriados: 15:30h às 22:30h 

Tipo de alimentos comercializados e produzidos: Bolos recheados, doces diversos, salgados 

fritos e assados, tortas doces e salgadas, pães doces, petiscos, entre outros. 
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Figura 6. Layout da empresa 

 

Fonte: Própria (2019) 

 

2 Edificação, instalações, equipamentos, móveis e utensílios 

 

A empresa localiza-se em um acesso fora da avenida principal, então focos de 

insalubridade são diminuídos. Não possui pontos de entulhos e materiais em desuso. 

Os pisos são revestidos com azulejos, forro de PVC, as paredes não são revestidas e as 

mesas são de aço inoxidável. As lâmpadas não possuem proteção contra quedas e explosões, 

mas são trocadas a cada seis meses e limpas uma vez por semana, já a fiação elétrica é fixa e 

protegida. 

As portas e janelas são revestidas com telas de proteção e não possuem sistema 

automático de fechamento. O sistema de ventilação é natural. 

Funcionários e clientes usam o mesmo banheiro, localizado na parte exterior da área 

de produção alimentícia. A pia do banheiro é utilizada para fazer a higienização e assepsia das 

mãos como mostra no apêndice F (Higiene e saúde dos manipuladores, POP 004). 

A empresa possui uma pessoa especializada para manutenção dos equipamentos e 

utensílios, mas não possui registro dessa operação em planilhas. 
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A higiene do ambiente de trabalho abrange pisos, paredes, equipamentos, bancadas e 

utensílios, realizada todos os dias após o trabalho para minimizar os riscos de contaminação. 

Primeiramente a higienização limita-se em remover as sujidades mais grosseiras, 

como poeira, gordura, restos de comida, entre outras, utilizando água e detergente neutro ou 

sabão, depois enxágue com água para remoção dos resíduos, por último é feito a desinfecção 

utilizando hipoclorito de sódio na concentração de 100 – 250 ppm por 10 minutos. Passo a 

passo desses procedimentos encontra-se nos Apêndices C (Higienização de instalações, 

equipamentos e móveis, POP 001). 

 

3 Caixa de gordura 

 

A empresa possui caixa de gordura, localizada no terreno no lado da área de produção 

alimentícia, de fácil acesso, onde a limpeza é feita a cada 15 dias por uma empresa 

terceirizada onde é registrado em uma planilha de controle da empresa. 

 

4 Descarte de resíduos 

 

Os resíduos são separados entre resíduos sólidos, como papel, embalagens plásticas, 

metal e vidro que são destinados à reciclagem, e também, os resíduos orgânicos que são 

recolhidos pela empresa de coleta urbana.  

Os lixeiros que estão na área de produção possuem tampas acionadas por pedal, são de 

plástico e possuem boa conservação, utilizam-se sacos de polietileno. 

O lixo fica armazenado nos fundos da empresa, e colocado nos pontos de coleta na rua 

em frente do estabelecimento três vezes por semana (terça-feira, quinta-feira e sábado) onde 

são recolhidos no período da manhã pela empresa Tucano – Obras e Serviços, de Maravilha – 

SC. 

 

5 Utensílios e produtos de limpeza 

 

O depósito de produtos químicos e utensílios utilizados na limpeza e sanitização das 

instalações, equipamentos e utensílios da empresa está situado em uma área exterior isolada 

ao ambiente de trabalho de fácil acesso.  
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6 Controle integrado de vetores e pragas urbanas 

 

O ambiente é dedetizado no período de 6 meses, pela empresa SINAI, CNPJ 

17.608.719/0001-02, localizada na rua Padre Anchieta, centro de Romelândia, Santa Catarina. 

Está empresa utiliza o produto Maldrex Plus Deltametrina para fazer este processo descrito no 

Apêndice D (Controle integrado de vetores e pragas urbanas, POP 002). 

 

6.1 Controle empregado para vetores e pragas urbanas 

 

 Telas de proteção nas janelas e portas. 

 Os resíduos para descarte são armazenados na parte exterior da empresa em caixas 

com tampa. 

 Buracos e frestas são fechados com telas ou tampas. 

 Produtos que possam vir com algum tipo de infestação, são averiguados no 

recebimento e devolvidos se houver comprovação. 

 

7 Abastecimento de água 

 

O abastecimento de água é feito pela CASAN - Companhia Catarinense de Águas e 

Saneamento, onde o controle da potabilidade de água é realizado com análises laboratoriais de 

cloro residual, flúor, cor, turbidez e pH feitas pela própria companhia. 

A caixa de água da empresa é de fibra de vidro com capacidade de 500 litros, onde é 

higienizada a cada seis meses por um funcionário do setor de limpeza treinado, através do 

procedimento descrito no apêndice E (Limpeza do reservatório, POP 003).  

O gelo utilizado na empresa é elaborado com a água potável, onde o registro para a 

produção é dispensado pela Vigilância Sanitária da cidade.  

O procedimento de produção de gelo é realizado conforme os seguintes passos: 

 Formas de plástico ou silicone são lavas com água corrente; 

 São completadas com água potável; 

 Armazenadas em um freezer somente para gelo; 

 Quando estiverem completamente congeladas, são desinformadas e colocadas em um 

pote maior, onde permanecem no freezer. 
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8 Manipuladores 

 

Os manipuladores de alimentos fazem exames médico todos os anos, onde são 

realizados hemogramas, hepatite, exames de urina e fezes, entre outros, onde há uma 

carteirinha que registram esses exames. Os exames são realizados na Unidade Básica de 

Saúde na cidade de Romelândia, fornecidos pelos médicos responsáveis por essa unidade. 

Se caso ocorrer ferimentos ou doenças que possam prejudicar ou contaminar a 

qualidade higiênico-sanitária dos alimentos, o funcionário é afastado da área onde atua. 

A empresa fornece aventais e tocas regularmente para seus funcionários. As tocas são 

descartadas todos os dias e os aventais são lavados na residência de cada manipulador 

conforme descrito no apêndice F (Higiene e saúde dos manipuladores, POP 004). 

As mãos são higienizadas de forma frequente e regularmente conforme o apêndice F 

(Higiene e saúde dos manipuladores, POP 004), por possuírem uma grande quantidade de 

microrganismos que podem acarretar no risco de contaminações. O manipulador de alimentos 

deve lavar as mãos de constantemente e cuidadosamente com sabonete/detergente neutro 

líquido com água corrente potável conforme as orientações presentes na Figura 5. 

 

Figura 7. Cartaz higienização das mãos 

 

Fonte: Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2017) 
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9 Visitantes, fornecedores e pessoas com acesso a empresa 

 

As regras para visitantes, fornecedores e outras pessoas que tem acesso á área de 

manipulação de alimentos são que coloquem toucas e máscaras (se possuir barba) e lave as 

mãos com as orientações estipuladas pela empresa conforme a Figura 5, usar roupa adequada, 

como calças longas e calçado fechado. 

 

10 Matérias-primas, ingredientes e embalagens 

 

A avaliação e seleção dos fornecedores de matérias-primas, ingredientes e embalagens 

são feita pela qualidade, geralmente utilizando marcas da região. Os itens que são avaliados 

são: aparência, validade, preço, quantidade e prazo de entrega. 

As matérias-primas recebidas são inspecionadas para avaliação e verificação de 

anormalidades, sem realização de análises, se houver parasitas, microrganismos ou 

substâncias tóxicas, decompostas ou estranhas e com as embalagens violadas são devolvidas. 

Logo depois os produtos que precisam de refrigeração são armazenados em geladeiras, e os 

produtos que não precisam ser refrigerados são armazenados em armários em ordem de 

validade e separados por categorias. 

São verificados os modos de transportes, a documentação, prazo de validade e lote do 

produto na entrega. Portanto, se a matéria-prima estiver de acordo com as especificações, é 

armazenada no devido local de acordo com as especificações do fabricante, onde o uso é 

controlado, ou seja, o primeiro que entre, é o primeiro que sai. 

 

11 Preparação do alimento  

 

Os equipamentos como chapas, fogões, fritadeiras, fornos, entre outros são colocados 

de modo estratégico para acesso dos funcionários. Exemplo: As matérias-primas são 

separadas por categorias em prateleiras na preparação dos alimentos para não haver 

contaminações cruzadas. 

Os alimentos crus são armazenados em freezers e na hora do preparo são 

descongelados, usando o forno micro-ondas. Logo em seguida são preparados para que não 

haja contaminação microbiana. 

Os alimentos que sobram são guardados em potes de vidro, plástico ou formas de 
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isopor, revestidas com plástico filme. Esses alimentos são armazenados e resfriados em 

geladeiras, separados por categorias e etiquetados com a descrição do produto, data de 

fabricação do rótulo e a data em que o alimento foi aberto. 

A troca do óleo da fritadeira é feita uma vez por semana, onde não há anotações sobre 

esta troca. O óleo é descartado na pia o qual irá para a caixa de gordura. 

Os alimentos quentes são servidos na hora do preparo, já os alimentos que sofrem 

aquecimento e não são vendidos na hora do preparo são resfriados ou congelados rapidamente 

após o preparo. 

 

12 Armazenamento e transporte do alimento preparado 

 

Os alimentos que ficam no armazenamento ou aguardando o transporte são mantidos 

em caixas de papelão ou isopor lacradas em refrigeração, etiquetadas com a data de 

fabricação, durabilidade e o nome do comprador. 

O veículo que faz o transporte dos alimentos não possui temperatura regulada, mas ele 

possui uma licença da Vigilância Sanitária. O veiculo é higienizado semanalmente apenas 

com água e hipoclorito de sódio. 

Para minimizar os riscos de contaminação dos alimentos preparados, os produtos são 

embalados e refrigerados de forma correta para a exposição na área de comercialização. 

A área onde se realiza a atividade de recebimento de dinheiro, cartões e outros meios 

utilizados para o pagamento é reservada da área de manipulação dos alimentos, possuindo 

funcionário específico para esta função. 
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APÊNDICE B – PLANILHA DE CONTROLE 

 

Planilha de controle 

 

Versão: 00 

 

Mês/Ano: __________ 

 

Elaborada por: Patricia Machado Morais                                 Data da criação: Março/2019 

Revisada por:                                                                            Data da revisão:  

Aprovada por:                                                                           Data da aprovação: 

 POP 001 POP 002 POP 003 POP 004 Responsável 

Data da realização      

1      
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APÊNDICE C – HIGIENIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS 

 

Procedimento Operacional Padrão 

(POP) 
POP 001 

Higienização de instalações, 

equipamentos e móveis 
Elaborado: 11/04/2019 

1 OBJETIVO 

Realizar a higienização instalações, equipamentos e móveis todos os dias, usando o processo 

adequado para que não ocorram contaminações. Instalações: Pisos, paredes, forros, janelas, 

portas, telas. Equipamentos: Batedeira, fritadeira, chapa, forno de convecção e utensílios em 

geral. Móveis: Mesas, bancadas, armários e prateleiras. 

2 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

RDC Nº 216/2004, RDC Nº 275/2002 

3 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Aplica-se em toda a empresa. 

4 RESPONSABILIDADES 

Os funcionários do setor de limpeza são responsáveis pela execução de procedimentos de 

higienização diariamente. A proprietária da empresa é responsável pela aquisição ou autorização 

de compra de produtos e utensílios de higienização.  

5 DESCRIÇÃO  

5.1 Instalações  

1. Retirar a sujeira com o auxílio de vassoura e pá, e jogar no lixo; 

2. Encher um balde com água e detergente neutro; 

3. Molhar uma esponja com a mistura do item 2; 

4. Esfregar com esfregões, esponjas ou escovas; 

5. Enxaguar com o auxílio de uma mangueira ou torneira, para retirar o excesso de 

detergente.  
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6. Efetuar uma solução de água clorada a 200 ppm e espalhar pela superfície;  

7. Deixar agir por 15 minutos e retirar o excesso de água com o auxílio de um rodo nas 

instalações e pano seco e limpo em equipamentos e móveis; 

8. O piso e utensílios devem secar naturalmente.  

5.2 Equipamentos 

1. Desprender todas as partes removíveis dos equipamentos; 

2. Com auxílio de uma esponja, detergente neutro e água, esfregar todas as partes dos 

equipamentos, dentro e fora; 

3. Em água corrente, retirar todo o sabão presente; 

4. Mergulhar em solução clorada a 200 ppm todas as partes removíveis por 15 minutos;  

5. Limpar com pano com álcool 70% a parte fixa do equipamento; 

6. Deixar secar naturalmente. 

5.3 Móveis 

1. Com auxílio de uma esponja umedecida com água e sabão neutro, esfregar todas as áreas 

dos móveis; 

2. Retirar o excesso de sabão com um pano molhado; 

3. Passar um pano com álcool 70%; 

4. Deixar secar naturalmente.  

 

6 MONITORAMENTO 

Controle dos processos: Apêndice B. 

 

Elaborado por: Patricia Machado Morais                      Data da criação: março/2019 

Revisado por:                                                                 Data da revisão:  

Aprovado por:                                                                Data da aprovação: 
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APÊNDICE D – CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS 

 

Procedimento Operacional Padrão 

(POP) 
POP 002 

Controle integrado de vetores e pragas 

urbanas 
Elaborado: 11/04/2019 

1 OBJETIVO 

Realizar o controle integrado de vetores e pragas urbanas na empresa a cada seis meses. 

2 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

RDC Nº 216/2004, RDC Nº 275/2002 

3 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Aplica-se em toda a empresa. 

4 RESPONSABILIDADES 

Uma empresa terceirizada é contratada para a execução do controle integrado de vetores e 

pragas urbanas. A proprietária da empresa é responsável pela aquisição ou autorização da 

compra dos produtos necessários. Empresa: SINAI. 

5 DESCRIÇÃO  

1. Retirar todos os alimentos em exposição da empresa; 

2. Instalar uma isca na área de produção alimentícia; 

3. Pulverizar o produto Maldrex Plus Deltametrina por todos os ambientes da empresa; 

4. Depois de 4 horas o ambiente dedetizado é liberado para a entrada de pessoas nas 

salas; 

5. Fazer a higienização da empresa conforme o POP 001. 

 

6 MONITORAMENTO 

Controle dos processos: Apêndice B. 
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Elaborado por: Patricia Machado Morais                   Data da criação: março/2019 

Revisado por:                                                                 Data da revisão:  

Aprovado por:                                                                Data da aprovação: 
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APÊNDICE E – HIGIENIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO 

 

Procedimento Operacional Padrão 

(POP) 
POP 003 

Higienização do reservatório Elaborado: 11/04/2019 

1 OBJETIVO 

Realizar a higienização do reservatório de água a cada seis meses. 

2 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

RDC Nº 216/2004, RDC Nº 275/2002 

3 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Aplica-se no reservatório de água de fibra de vidro da empresa. 

4 RESPONSABILIDADES 

Os funcionários do setor de limpeza são responsáveis pela execução de procedimentos de 

higienização semestralmente. A proprietária da empresa é responsável pela aquisição ou 

autorização de compra de produtos e utensílios de higienização. 

5 DESCRIÇÃO  

1. Fechar o registro de entrada de água; 

2. Esvaziar aproximadamente 2/3 da capacidade de água; 

3. Lavar cuidadosamente o interior do reservatório com a água e escova, esfregando 

corretamente as paredes;  

4. Esvaziar completamente o reservatório e enxaguá-lo com água limpa e clorada;  

5. Sanitizar as paredes do reservatório com solução clorada a 200 ppm;  

6. Desinfetar com 1 litro de hipoclorito de sódio a 10% para a caixa de 500 litros; 

7. Abrir o registro, enxaguar com água tratada e esvaziar totalmente o reservatório; 

8. Encher novamente o reservatório, utilizando a água potável da rede pública. 

6 MONITORAMENTO 
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Controle dos processos: Apêndice B. 

 

Elaborado por: Patricia Machado Morais                   Data da criação: março/2019 

Revisado por:                                                                 Data da revisão:  

Aprovado por:                                                               Data da aprovação: 
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APÊNDICE F – HIGIENE E SAÚDE DOS MANIPULADORES 

 

Procedimento Operacional Padrão 

(POP) 
POP 004 

 

Higiene e saúde dos manipuladores Elaborado: 11/04/2019 

1 OBJETIVO 

Realizar a higiene e saúde dos manipuladores. 

2 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

RDC Nº 216/2004, RDC Nº 275/2002 

3 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Aplica-se para todos os funcionários da empresa. 

4 RESPONSABILIDADES 

Os funcionários são responsáveis pela execução dos procedimentos diariamente. A proprietária 

da empresa é responsável pela aquisição ou autorização de compra de produtos e utensílios de 

higienização. 

5 DESCRIÇÃO  

5.1 Saúde do manipulador: 

 Realizar exames gerais a cada dois anos na Unidade Básica de Saúde na cidade de 

Romelândia. Se caso ocorrer ferimentos ou doenças que possam prejudicar ou 

contaminar a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos, o funcionário é afastado da 

área onde atua, onde é registrado em planilhas de controle. 

 

5.2 Controle e manutenção dos uniformes: 

 

 Deixar de molho para que qualquer resíduo de sujeira mais profunda desprenda do tecido 
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em água com sabão neutro. 

 Lavar na máquina ou a mão (preferencial). 

 Secar na sombra. 

 Passar o tecido para que diminua a contagem microbiana. 

 

5.3 Controle da higiene: 

 

 Lavas as mãos frequentemente e adequadamente; 

 Tomar banho diariamente; 

 Manter a saúde e higiene bocal; 

 Fazer a barba frequentemente;  

 Manter as unhas curtas, limpas e sem esmalte; 

 Manter os cabelos sempre limpos e bem protegidos com toucas. 

 Não usar adornos como pulseiras, colares, brincos, anéis, etc. 

5.4 Lavar as mãos quando: 

 Chegar ao local de trabalho; 

 Iniciar um serviço novo ou troca de atividade; 

 Após ir ao banheiro; 

 Após uso de utensílios e produtos de limpeza. 

6 MONITORAMENTO 

Controle dos processos: Apêndice B. 

 

Elaborado por: Patricia Machado Morais                      Data da criação: março/2019 

Revisado por:                                                                 Data da revisão:  

Aprovado por:                                                               Data da aprovação: 

 


	1 INTRODUÇÃO
	1.1 OBJETIVOS
	1.1.1 Objetivo geral
	1.1.2 Objetivos específicos
	2 A EMPRESA
	3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
	3.1 Produtos de panificação e confeitaria
	3.1.1 Principais ingredientes empregados
	3.1.2 Equipamentos e utensílios empregados
	3.2 Qualidade na indústria de panificação e confeitaria
	3.2.1 Boas Práticas de Fabricação
	3.2.2 Procedimento Operacional Padrão
	4 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
	4.1 Acompanhamento na produção de bolos, doces e salgados
	4.2 Estudo e identificação de problemas no setor produtivo e higienização
	4.3 Treinamento de Boas Práticas de Fabricação
	4.4 Desenvolvimento do Manual de BPF e POPs
	5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS
	APÊNDICE B – PLANILHA DE CONTROLE
	APÊNDICE C – HIGIENIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS
	APÊNDICE D – CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS
	APÊNDICE E – HIGIENIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO
	APÊNDICE F – HIGIENE E SAÚDE DOS MANIPULADORES

