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Por  Carlos Brasil  

 

A s técnicas agrícolas convencionais preconizam que a adição de insu-

mos deve ser realizada de maneira uniforme. Quando o adubo é adicionado no 

solo, a mesma formulação é utilizada em toda a propriedade rural, sem que as 

particularidades físico-químicas de cada área sejam levadas em consideração. 

Essa prática resolve somente as limitações da propriedade no que diz respeito à 

disponibilização de nutrientes para a cultura, podendo contaminar a água e o 

solo, além de provocar prejuízos financeiros causados pelo uso excessivo de in-

sumos agrícolas.  

Dificilmente o solo de uma propriedade agrícola apresenta uma composi-

ção uniforme. Pode apresentar áreas de diferentes características físico-químicas 

e necessitar de quantidades diferentes de insumos. A necessidade de preservar o 

meio ambiente e a demanda de otimização de recursos, para produzir alimentos 

mais competitivos, favorecem o desenvolvimento de novos métodos para condu-

zir a propriedade agrícola. 

Nesse contexto, a agricultura de precisão desponta como promessa no ce-

nário brasileiro. O Sistema de Posicionamento Global (GPS), o Sistema de Infor-

mações Geográficas (GIS) e as máquinas de aplicação localizada de insumos á 

taxas variáveis são algumas das ferramentas que tratam, especificamente, cada 

ponto da propriedade agrícola. Para essa tarefa, cada particularidade do solo é 

considerada, e o resultado é a otimização dos custos da produção agrícola. 

Apesar da importância do Brasil no cenário agrícola, a agricultura de preci-

são brasileira ainda está em uma fase muito incipiente. Sua ampliação favorecerá 

o negócio agrícola nacional através da otimização dos investimentos de recursos 

na produção. Periodicamente, a Universidade de São Paulo - USP, por meio da 

ESALQ - Escola Superior de Agricultura ―Luiz de Queiroz‖ - realiza simpósios so-

bre o assunto. Os eventos evidenciam a atual condição da agricultura de precisão 

no país e dão aos especialistas um rumo das metas futuras. 

Modificações na cadeia canavieira nacional implicarão em uma expansão 

exponencial da agricultura de precisão. Aliar a agricultura de precisão ao cultivo 

canavieiro manterá o Brasil como o maior produtor mundial de cana-de-açúcar e, 

sem dúvida, contribuirá para diminuir os impactos ambientais. 

O GPS é um equipamento que associa dados de latitude e longitude às sub-

divisões da propriedade agrícola. GIS é um software que manuseia dados geográ-

ficos e está disponível no mercado em diferentes níveis de capacidade - desde 

simples mostradores de mapas até integradores de informações de diferentes 

bases de dados. O Sistema de mapeamento de colheita é utilizado para gerar in-

formações sobre produtividade, armazenando os dados mapeados durante a co-

lheita. A análise dos dados permite que o agricultor regule a aplicação de adu-

bos, sementes e corretivos, conforme a necessidade.  

Apesar das discussões sobre o aumento do desemprego nas propriedades 

agrícolas como resultado da modernização das lavouras, a agricultura de preci-

são vislumbra para um farto mercado de manuseio e manutenção de equipamen-

tos, desenvolvimento de novos produtos e ampliação do mercado já existente. 

Entretanto, essa nova estrutura demandará profissionais especializados. 

Fonte: www.agencia.cnptia.embrapa.br 

Leia mais em:  

www.agencia.cnptia.embrapa.br  

www.agriculturadeprecisao.org.br/  

Agricultura de precisão  

Curiosidades 

 

- Agricultura de Precisão - 

conjunto de técnicas que 

permitem o gerenciamen-

to localizado dos culti-

vos; 

 

- A ideia surgiu antes da 

Revolução Industrial 

como uma técnica de 

tratar a cultura em busca 

d o  s e u  m e l h o r 

rendimento, levando em 

conta os aspectos de lo-

calização e a fertilidade 

do solo. 

 

- Somente na década de 

1980, na Europa, com o 

desenvolvimento de mi-

crocomputadores, senso-

res e softwares é que a 

agricultura de precisão 

tornou-se viável para os 

produtores. 

Trator com sistema  

automático de controle 
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A trativo, apresentado de maneira artística, e considerado um alimento 

saudável, o sushi é um alimento composto á base de arroz temperado com mo-

lho de vinagre, açúcar e sal, ao qual é recheado com algum tipo de peixe, frutos 

do mar, ou ainda vegetais e frutas. 

Ninguém sabe ao certo quando o sushi foi inventado, mas sabe-se que foi 

através da técnica de conservação do peixe que se deu sua origem. A preparação 

consistia em limpar o peixe, fatiá-lo em filés e salgá-lo. Cruas, as fatias eram co-

bertas com uma papa de arroz cozido misturado com vinagre. O peixe tornava-se 

avinagrado e comestível por muito tempo, pois o arroz ajudado pelo vinagre pro-

duz ácido lático, o que impede a proliferação de bactérias. 

O Sushi seguiu um longo caminho desde sua origem. Atualmente, o sushi 

talvez não seja mais visto como um alimento exótico ou até mesmo peculiar de 

um determinado país, mais um produto já bem familiar do povo brasileiro. E de-

vido a grande demanda por esses produtos, diversos restaurantes, supermerca-

dos e até mesmo lanchonetes estão servindo sushis como prato especial, ou até 

mesmo principal. 

Deste modo, a saúde e higiene do manipulador de alimentos, assim como o 

uso das Boas Práticas de Fabricação nos estabelecimentos onde são produzidos 

os sushis, são fundamentais para garantir um alimento inócuo, uma vez que esta 

iguaria passa por vários processos de manipulação.  

As Boas Práticas de Fabricação têm como base um conjunto de normas e 

procedimentos a fim de garantir a elaboração de produtos seguros, e a não ado-

ção desses procedimentos em estabelecimentos alimentícios pode ocasionar do-

enças vinculadas por alimentos, denominadas como doenças transmitidas por 

alimentos (DTA). 

Grande parte das contaminações ocorridas nos sushis, são provenientes da 

má manipulação, seja ela em qualquer etapa, desde o fornecimento até a distri-

buição. Dentre os microorganismos mais comuns nesse tipo de alimento, se en-

contram as bactérias Salmonella sp, Escherichia coli e  Staphylococcus aureus.  

A presença desses microorganismos em grande número indica matéria-

prima excessivamente contaminada; limpeza e desinfecção de superfícies inade-

quadas ou insuficientes na produção e/ou conservação dos alimentos; condições 

inadequadas de tempo/temperatura durante a produção e/ou a conservação dos 

alimentos. 

Para a obtenção de sushis seguros e de qualidade, é de grande importância 

os manipuladores adotarem bons procedimentos durante a manipulação, ressal-

tando a correta higienização das mãos com sabonete anti-séptico. Além disso, é 

importante garantir a qualidade das matérias-primas, desde o seu recebimento 

até a venda dos produtos, assim como a conservação dos mesmos em tempera-

tura especial, pois a temperatura adequada inibe a proliferação microbiana e mi-

nimiza as reações químicas que causam a deterioração dos alimentos.  

Todas as medidas de prevenção devem ser adotas para garantir alimentos 

seguros aos consumidores, e quando esses alimentos são consumidos crus, a 

atenção deve ser em dobro. 

 

Fonte: FORTE, R.C.B. Avaliação Microbiológica de Sushis Comercializados  

em Novo Hamburgo – RS e WIKIPÉDIA  

Leia mais em:   

http://super.abril.com.br/alimentacao/qual-jeito-certo-comer-sushi-444926.shtml 

http://cozinhajaponesa.com.br/   

Sushi -  Al imentação saudável  ou r isco?  

Por  Karla Braga 

Sushi - iguaria japonesa 

Curiosidades: 

 

- De acordo com a etiqueta 

japonesa, se a pessoa ser-

vir o sushi com a mão di-

reita significa que se trata 

de uma pessoa aliada, mas 

se servir com a mão es-

querda se trata de um ini-

migo; 

 

 - O gengibre em conserva, 

chamado de "gari", acom-

panha os pratos de sushi 

para limpar o paladar entre 

um peixe e outro, além de 

estimular a digestão;  

 

- De acordo com a etiqueta 

japonesa, o molho shoyu 

deve ser passado no peixe 

ou na alga, evitando mo-

lhar o arroz, pois o arroz 

para sushi tem um tempe-

ro especial, feito à base de 

vinagre, açúcar e sal, e a 

adição de shoyu quebra o 

balanço do tempero, além 

de soltar o arroz.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7%C3%BAcar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fruto_do_mar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fruto_do_mar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vegetal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Frutas
http://super.abril.com.br/alimentacao/qual-jeito-certo-comer-sushi-444926.shtml
http://super.abril.com.br/alimentacao/qual-jeito-certo-comer-sushi-444926.shtml
http://cozinhajaponesa.com.br/
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C om o dinamismo do mercado atual e alta competitividade caracterizada 

pela rápida telecomunicação e novas tendências gerenciais, as empresas procu-

ram implantar diversos sistemas para se manterem na disputa. Este é um desafio 

para as organizações que terão de se adaptar aos novos modelos, métodos, técni-

cas, mudanças e atitudes, difundindo em toda a sua hierarquia desde a alta ge-

rência ao piso de fábrica. 

Dentre os muitos programas existentes para o desenvolvimento e sustenta-

bilidade de empresas, existem dois bastante relevantes: o controle de qualidade e 

o controle de perdas. Ambos pretendem controlar os processos visando o cresci-

mento e melhoria continua, agregando valores aos produtos e serviços nas dife-

rentes etapas da cadeia produtiva. 

O controle de qualidade procura coordenar as etapas dos processos, para 

que ocorram conforme o programado. Através do controle verifica-se possíveis 

falhas nos processos e procura-se alternativas para melhoria. Nos serviços de ali-

mentação o controle de qualidade é baseado nas boas práticas de manipulação, 

que segue desde a seleção dos fornecedores até a obtenção do produto final de 

qualidade, atuando de maneira preventiva e corretiva com um plano de ação efeti-

vo referente às não conformidades observadas. 

Já o controle de perdas procura observar quais as perdas do estabelecimen-

to e as causas reais para o ocorrido. Para controlar estas perdas são adotadas 

medidas de controle para prevenir a ocorrência do desperdício, custos com aci-

dentes, ociosidade, atividades duplicadas, excessos, furtos, falhas operacionais 

de controle. 

Mas será que estes dois sistemas não estão interligados? Ou que um pode 

até depender do outro? Muitas vezes procuram-se implantar novos sistemas, mas 

esquecem de avaliar o sistema que já foi implantado e não se percebe que o novo 

sistema pode depender do outro já iniciado, onde as interligações são eficientes e 

de extrema importância para o desenvolvimento de processos, englobando as 

atividades de forma mais direta e correta. 

As ferramentas gerenciais do controle de qualidade são medidas essenciais  

para o controle de perdas. Se todas as etapas dos processos cumprirem padrões 

de identidade e qualidade estabelecidos, as falhas que podem ocasionar as per-

das serão minimizadas. Com todas as etapas desenhadas, mapeadas e controla-

das, além da obtenção de produtos e serviços de qualidade, previnem-se erros, 

evitando-se gastos desnecessários, mantendo-se no mercado de trabalho. 

Fonte: SOBRINHO, O. A. O. Programa de prevenção de perdas: sua empresa  

possui um projeto diretor para prevenir as perdas? 

 Curiosidades: 

 

 

- Na idade média as guildas 

eram responsáveis pelo con-

trole de qualidade. Todos os 

praticantes de uma mesma 

profissão eram inseridos em 

uma só guilda, sendo penali-

zados se produzissem pro-

dutos de qualidade inferior. 

 

- No período da Primeira 

Guerra Mundial o processo 

de fabricação passou a ser 

mais complexo em virtude 

do desperdício de material, 

ocasionando grande 

quantidade de produtos com 

defeitos, dessa forma, 

iniciou-se o trabalho dos 

inspetores de qualidade em 

tempo integral. 

 

- H.W. HEINRICH E R.P. BLAKE  

foram  os primeiros a 

afirmar que apenas a 

reparação dos danos não era 

suficiente, e que se fazia 

necessário ações que 

prevenissem acidentes. 

Leia mais em: 

http://geraigire.wordpress.com/2008/01/27/voc-j-ouviu-falar-em-preveno-de-perdas/ 

http://www.ice.edu.br/TNX/storage/webdisco/2008/12/22/

outros/423f5587698ce36bdc81e7b3ac30a5cd.pdf 

Controle de qualidade  

X 

 Redução de perdas 

Controle  de Qualidade x Controle  de  Perdas  

Por Lívia Nobre 
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Leia mais em: 

http://solutions.3m.com.br/wps/portal/3M/pt_BR/about-3M/information/more-

info/press-
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Inovação Tecnológica  

3M™ Molecular Detect ion System (MDS) .  

Por Mikaell Bezerra 
 

 

O s microrganismos ou micróbios são organismos unicelulares que só 

podem ser vistos ao microscópio. Nessa classificação, incluem-se os vírus, as 

bactérias, os protozoários, as algas unicelulares e algumas formas de fungos co-

mo as leveduras. Muitos microrganismos são agente patogênicos, e podem en-

contrar-se em muitos lugares, como no solo, na água e no ar. 

Muitos destes agentes patogênicos podem ser encontrados em alguns ali-

mentos, podendo causar doenças transmitidas por alimentos (DTA).  Desta forma 

há uma preocupação crescente tanto dos profissionais da área de alimentos 

quanto dos consumidores que estão ficando cada vez mais exigentes com os pro-

dutos que consomem.  

Tendo em vista essa preocupação, a Divisão de Food Safety da 3M acaba de 

lançar no mercado nacional a plataforma 3M™ Molecular Detection System (MDS), 

método que alia agilidade e precisão na detecção de micro-organismos patogêni-

cos, como a Salmonella, E. coli O157 e Listeria. 

O 3M™ Molecular Detection System (MDS) é um equipamento voltado em 

especial para os produtos cárneos e lácteos, sendo possível identificar os micro-

organismos nocivos à saúde e que podem causar até a morte. O 3M™ Molecular 

Detection System (MDS) é uma inovação no mercado de segurança alimentar, a 

qual, de maneira simples e confiável,  permite economia de tempo, agilidade na 

tomada de decisões e maior produtividade na detecção de micro-organismos pa-

togênicos. Em abril, o kit de testes para detecção de Salmonella recebeu certifica-

ção AOAC (Association of Official Agricultural Chemists), associação científica 

sem fins lucrativos que testa e certifica métodos de análise. O 3M™ Molecular 

Detection System (MDS) está disponível para comercialização no Brasil. Marcelo 

Leonardo comentou que ―O 3M™ Molecular Detection System (MDS) complementa 

nossa linha de produtos e é uma inovação que vem para colaborar ainda mais 

para o aumento de produtividade e sucesso de nossos clientes e suas marcas e à 

proteção da saúde dos seus consumidores", conclui o executivo.”. 

Os profissionais da área de segurança alimentar possuem agora mais um 

componente, de grande relevância, que pode os ajudar a aumentar a produtivida-

de de suas industrias e empresas, auxiliando na detecção mais rápida desses mi-

cro-organismos, um processo muitas vezes demorado.  

 

Fonte: Brasil Alimentos   

Curiosidades 

 

 

-    Antes do 3M™ Molecular 

Detection System (MDS) as 

análises de detecção de sal-

monela sp. duravam cerca de 

48 horas para serem 

realizadas. 

 

 

- A salmonela pode ser 

encontrada em 80% da carne 

de frangos e estão presentes 

em carnes de porco em ovos, 

podendo tanto estár na casca 

quanto dentro do proprio ovo. 

 

 

- Existem bacterias que 

produzem toxinas que 

permanecem no alimento 

mesmo ele sendo submetido a 

altas temperaturas como o Sta-
phylococcus aureus. 

   

3M™ Molecular Detection 

System (MDS) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Organismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Unicelular
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microsc%C3%B3pio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Protozo%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fungos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Levedura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Patog%C3%A9nico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Solo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Atmosfera
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A  carne mecanicamente separada (CMS) é um produto elaborado a partir 

da extração de partes não aproveitáveis (subprodutos) oriundos de processos in-

dustriais tais como derivados de desossas, filetagem de peixes e etc. O processo 

consiste em submeter esses derivados a moagem, em maquinas especiais, tam-

bém chamada de CMS, que separam  a carne dos ossos.  

Este produto surgiu por volta da década de 40, nos Estados Unidos, devido 

a grande necessidade que as industrias de carne e derivados tinha em reduzir os 

resíduos gerados, dando um aproveitamento quase que integral do animal. No 

Brasil, a CMS veio na década de 80, iniciando nas industrias de processamento 

aves e posteriormente nas industrias processamento de bovinos, suínos e pesca-

dos. 

A extração da CMS é realizada em equipamentos conhecidos como separa-

doras de ossos que podem ser a  stamp type, a belt-and-drum ou tambor rotató-

rio e a rosca sem fim. 

A stamp type é um equipamento utilizado para grandes quantidades de 

matéria-prima, com uma placa em formato de disco com pequenos furos (em milí-

metros) onde a matéria-prima é colocada. Um raspador move-se em círculos sen-

do preso por uma haste que faz com que a matéria prima seja pressionada para o 

lado oposto, onde sairá como CMS, sobrando na parte superior a  pele e os ossos. 

Belt-and-drum  ou tambor rotatório feito de aço inoxidável é a máquina 

mais utilizada mundialmente. Consiste de uma correia tensora de borracha gira-

tória, ou uma cinta, e de um tambor perfurado, com perfurações entre 3 a 5 milí-

metros (mm) de diâmetro, produzindo CMS com texturas diferentes. Os produtos 

passam entre o cinto e o tambor rotativo, e a pele  e ossos ficam retidos na parte 

externa do cilindro, sendo removidos por meio de um raspador, podendo ser co-

locados diretamente na máquina. As perfurações (mm em diâmetro) e pressão da 

cinta são os responsáveis pelo rendimento das CMS. 

O rendimento da CMS pode variar em virtude de vários fatores, como: espé-

cie, tamanho de abate, sexo, tipo de corte, destreza do desossador, dentre ou-

tros. Os rendimentos  são calculados em porcentagem em relação ao peso dos 

animais inteiros. Em peixes como a tilápia, o cálculo é feito a partir de um  rendi-

mento de filé, aproximado de 30% em média. O aproveitamento por meio da 

(CMS) pode chegar a até 70%. A extração da CMS pode aumentar o rendimento de 

carne entre 10% e 20% no processamento. 

Com o aumento do rendimento de carne, vários produtos são elaborados a 

partir da CMS, tais como hambúrgueres, nuggets, stick, linguiças, salsichas, cro-

quetes, mortadelas, patês e outros, todos eles com uma respostas positivas na 

aceitação de mercado, gerando uma  agregação de valor a produtos considerados 

resíduos.  

A produção de CMS  surge como alternativa importante para a indústria, 

por ser economicamente viável, por otimizar a obtenção de lucro,  além de au-

mentar a amplitude de nichos específicos de mercado. Contribui  também para a 

redução de descarte, resíduos, subprodutos e dejetos ao meio ambiente.           

            FONTE: Secretaria de Aquicultura e Pesca 

Leia mais em: 

 

- Vídeo:  CMS de Peixe  - HIGH TECH (http://www.youtube.com/watch?v=s2fKVJ-Bbj8) 

Carne Mecanicamente Separada -  CMS 

Por Tiago Vasques 

Curiosidades: 

Histórico da CMS 

1940 - Desenvolvimento de 

desossadoras para produção 

de pescado fragmentado e de 

ossos. 

1950 - Desenvolvimento de 

desossadoras, utilizadas para 

frangos e perus. 

1970 - Desenvolvimento de 

desossadoras para carnes 

vermelhas. 

1980 - Regulamento passou 

a vigorar no Brasil em 1981 e 

nos EUA em 1982 para CMS 

de aves. 

1990 - Em 1995 o uso da 

CMS de aves foi permitida 

sem restrições, porém deven-

do constar da rotulagem co-

mo componente dos ingredi-

entes como "Carne mecanica-

mente separada de frango ou 

de peru". 

Obs: Alguns tipos de CMS, 

podem ser adicionadas em pro-

dutos sem denominação CMS - 

sistema de recuperação destas 

carnes não deve causar o rom-

pimento, moagem ou pulveriza-

ção dos ossos. 

CMS  para fabricação de  

Mortadela 
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Leia mais em:  

- Diário Oficial do Estado - Ceará Série 3 Ano IV n° 022, Fortaleza, 31 de janeiro de 

2012. 

V O L U M E   2 6 ,  A N O  4  

CRTI  -  Cert if icado de Rastreamento para 

Trânsito  Intermunic ipal  

Por Vinicius  Rodrigues 

A  Resolução/SPA n° 001 - Estabelece os procedimentos relativos à insta-

lação dos serviço de inspeção do pescado no estado do Ceará, SIE - Pescado, bem 

como os procedimentos para o transporte e comercialização do pescado e seus 

derivados no estado, e dá outras providências. Destacamos os artigos abaixo. 

Art.2º O Serviço de Inspeção Estadual - SIE relativo ao pescado e derivados, 

doravante citado como S.I.E – Pescado, ficará vinculado à Coordenadoria de Orde-

namento Controle e Registro – COREC da Secretaria da Pesca e Aquicultura – SPA; 

Art.3º O S.I.E - Pescado atuará diretamente na fiscalização das atividades 

relacionadas a setores de pescado e derivados; 

Art.4º. Os setores de pescado e derivados, entendendo-se como sendo os 

estabelecimentos que industrializam, manipulam beneficiam e/ou embalam pro-

dutos derivados da pesca. 

Art. 5º V - Certificado de Rastreamento para Trânsito Intermunicipal – 

CRTI: É o documento obrigatório no transporte, comercialização, e na arma-

zenagem para processamento, que acompanhará o pescado e seus derivados 

desde a origem até o destino final. 

Art.7º. São competências gerais do S.I.E - Pescado: 

I. Controlar e fiscalizar os setores de pescado e derivados; 

II. Orientar quanto ao recebimento, manipulação, higienização e estocagem dos 

produtos; 

III. Orientar quanto à industrialização, beneficiamento, embalagem e expedição 

dos produtos; 

IV. Orientar quanto ao tratamento e uso racional dos resíduos orgânicos; 

V. Estabelecer o controle quanto à destinação a ser dada aos subprodutos; 

Art.10. O Certificado de Rastreamento para Trânsito Intermunicipal – 

CRTI é documento obrigatório, que deve acompanhar o pescado e seus deri-

vados quando de seu transporte, comercialização, e na armazenagem para 

processamento, desde a origem até o destino final, quer seja de forma sim-

ples junto ao consumidor, ou em qualquer outro tipo ou volume de comercia-

lização. 

Parágrafo único – Será exigido o CRTI quando do transporte, da comerciali-

zação, e na armazenagem para processamento do pescado e derivados em quan-

tidade igual ou superior a 100 (cem) quilos. 

I – O CRTI deve obedecer exatamente o modelo constante do Anexo II 

desta Resolução, respeitando, forma, modelo, tipo e corpo de letra (arial); 

II – O CRTI será emitido pelo produtor, sempre em 04 (quatro) vias. 

Fonte: Secretaria de Pesca e Aquicultura 

Curiosidades: 

 

O CRTI será emitido pelo 

produtor, sempre em 04 

(quatro) vias, assim destina-

das: 

 

A – A primeira via deverá 

acompanhar o pescado quan-

do de seu transporte, comerci-

alização e/ou armazenagem 

para processamento; 

B – A segunda via ficará em 

poder do destinatário final 

indicado no CRTI; 

C - A terceira via será devolvi-

da a Secretária da Pesca e 

Aquicultura - SPA, com fins de 

controle, arquivo e fiscaliza-

ção; 

D - A quarta via será do pro-

dutor a fim de formar seu ar-

quivo, o qual ficará sujeita a 

ações de fiscalização; 

Controle produtivo 



CURSOS DE EXTENSÃO 

Treinamento de Boas Práticas de Ma-
nipulação de Alimentos  aos colaborado-
res do Mercadinhos São Luiz. 

Durante os meses de março à julho de 
2012 foram treinados 1.050 colaborado-
res das lojas: Oliveira Paiva, Benfica, Praia 
de Iracema, Cambeba, Pontes Vieira, Cra-
to, Juazeiro do Norte, Dunas, Coco, Vir-
gílio Távora e Barão Studart; além da 
Central de Distribuição e a Produção da 
Padaria. 

Os principais tópicos abordados foram: Controle de Qualidade, Perigos em Alimentos, 
Contaminantes, Noções de Microbiologia de Alimentos, Doenças Transmitidas por Ali-
mentos (DTA), Surto Alimentar, Boas Práticas de Manipulação de Alimentos, Processos 
Operacionais de um supermercado, Higiene Ambiental, pessoal e das mãos, Medidas pre-
ventivas e corretivas de controle e Legislação Alimentar. 

Gostaríamos de agradecer novamente ao Mercadinhos São Luiz pela oportunidade de 
executar mais uma vez esse projeto, uma parceria que iniciou no ano de 2011, e continu-
ou no ano de 2012, em especial à Nadja Torquato e à Vancy  Maia, assim como à toda a 
equipe que participou e enriqueceu mais ainda esse projeto. 

Turma 02/2012 - Boas Práticas de Fabri-
cação de Alimentos.  

Agradecemos a todos os alunos(as) pela 
participação e troca de conhecimento. 

Esperamos sucesso e novos projetos. 

Turma 02/2012 - Análise de Perigos e 
Pontos Críticos de Controle -APPCC.  

Agradecemos a todos os alunos(as) pela 
participação e troca de conhecimento. 

Esperamos sucesso e novos projetos. 
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PROGRAMAÇÃO DE CURSOS 

IMPLANTAÇÃO E AUDITORIA EM BPF - 20h 
Turma: 23 á 27 de julho / 18:30h ás 22:00h 
Instrutor: Vinicius Rodrigues, MSc. 

Investimento: R$ 180,00 - 2x R$ 90,00 

 

Boas Práticas de Fabricação - BPF - 20h 

Turma: 06 á 10 de agosto / 18:30h ás 22:00h 

Instrutor: Carlos Brasil 

Investimento: R$ 90,00 - 2x R$ 45,00 

 

APPCC - Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle - 

20h 

Turma: 20 á 24 de agosto / 18:30h ás 22:00h 

Instrutor: Tiago Vasques, Esp. 

Investimento: R$ 120,00 - 2x R$ 60,00 


