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RESUMO 

 

SOUSA, Paulo Henrique Vieira. O Fluxograma Operacional da Alimentação 

Transportada Realizado na Academia Militar das Agulhas Negras. Resende: AMAN, 

2018. Monografia. 

 

O objetivo desse trabalho foi analisar e discutir o fluxograma operacional da alimentação 

transportada realizado na Academia Militar das Agulhas Negras. A alimentação sendo 

fundamental para o rendimento dos militares em suas missões, é de suma importância que as 

condições de manipulação, temperatura e armazenamento durante o transporte do suprimento 

sejam as melhores possíveis para que não afetem as condições essenciais dos alimentos e não 

levem consequências à saúde e ao desempenho da tropa. Contudo, o trabalho está relacionado 

em averiguar as condições dos alimentos transportados na AMAN e confrontar com o que 

está previsto nos manuais vigentes do Exército Brasileiro bem como em diretrizes sanitárias 

estabelecidas para todos os manipuladores diretos ou indiretos que exercem contato durante 

todo o fluxograma do transporte dos alimentos. Obtendo informações importantes dos 

responsáveis pelo transporte de alimentos nas operações militares da AMAN, sendo eles os 

integrantes dos pelotões auxiliares dos cursos de Infantaria, Cavalaria, Artilharia, Engenharia, 

Intendência, Comunicações e Material Bélico, demonstrando fidedignamente o que realmente 

acontece e permeia o transporte de alimentos na Academia Militar das Agulhas Negras.  

Foram analisadas as condições durante as etapas do fluxograma na AMAN, e levantadas 

deficiências e oportunidades de melhorias. Além da pesquisa bibliográfica foram feitas 

pesquisa exploratória, questionários e entrevistas com responsáveis pelas etapas do 

fluxograma para melhor compreensão do assunto e obtenção de dados para a análise. Por fim 

foi realizada uma conclusão objetiva sobre o assunto em estudo. 

 

Palavras-chave: Alimentação. Transporte. Fluxograma. Manipulação. Temperatura. 

Armazenamento. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

SOUSA, Paulo Henrique Vieira. The Operational Flowchart of  Transported Food Held at 

the Agulhas Negras Military Academy. Resende: AMAN, 2018. Monograph. 

 

 

The objective of this work was to analyze and discuss the operational flow chart of the 

transported food carried out at the Agulhas Negras Military Academy. Food is fundamental 

for the performance of the military in its missions, it is of the utmost importance that the 

conditions of handling, temperature and storage during the transport of the supply are the best 

possible so that they do not affect the essential conditions of the food and do not have health 

consequences and the performance of the troop. However, the work is related to ascertaining 

the conditions of the food transported in the AMAN and to confront with what is foreseen in 

the current Brazilian Army manuals as well as sanitary guidelines established for all the direct 

or indirect manipulators that make contact throughout the transport flow chart of food. 

Obtaining important information from those responsible for food transport in AMAN military 

operations, being members of the auxiliary platoons of the courses of Infantry, Cavalry, 

Artillery, Engineering, Intendance, Communications and War Material, demonstrating 

faithfully what actually happens and pervades transportation of food at the Agulhas Negras 

Military Academy. The conditions during the flowchart stages in AMAN were analyzed, and 

deficiencies and opportunities for improvement were raised. In addition to the bibliographical 

research, exploratory research, questionnaires and interviews were conducted with those 

responsible for the flowchart stages to better understand the subject and obtain data for the 

analysis. Finally an objective conclusion was made on the subject under study. 

 

Keywords: Food. Transport. Flowchart. Manipulation. Temperature. Storage.
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, o tema transporte de alimentos realizado na Academia Militar das 

Agulhas Negras - AMAN, tem adquirido importância, pois, as formas de acondicionamento e 

manipulação em que os alimentos são entregues aos militares para o consumo afetam 

diretamente as condições de saúde e  condições físicas, contribuindo de forma significativa 

nos rendimentos dos indivíduos nas missões e em treinamentos.  

Seu estudo é relevante para o meio militar, uma vez que é um campo de pesquisa 

inserido nas áreas denominadas Função Logística Suprimento e Função Logística Transporte, 

conforme definido na MD42-M-02, Doutrina de Logística Militar (BRASIL, 2016). 

A presente pesquisa busca tratar do tema sob a perspectiva restrita à verificação das 

condições da alimentação transportada durante as operações realizadas na Academia Militar 

das Agulhas Negras – AMAN. 

Tem como ponto de partida a verificação de como as condições são durante todo o 

fluxograma do transporte de alimentos e interferem diretamente para que as caixas térmicas 

utilizadas para o transporte nas viaturas militares não sejam fonte de contaminação e 

assegurem as propriedades organolépticas dos alimentos, bem como a influência de um 

correto condicionamento e um manuseio de forma higiênica por parte dos Manipuladores de 

Alimentos, que são todos aqueles que entram em contato direto ou indireto com o alimento 

(BRASIL, 2015). 

De acordo com Brasil (2015):  

Art. 10. Todos os funcionários, civis e militares, que trabalham com alimentos 

devem receber treinamento regular em relação a higiene e técnicas corretas de 

manipulação, com vistas a adotar as precauções necessárias para evitar 

contaminação. Cada Serviço de Alimentação deve possuir programa próprio ou 

terceirizado de capacitação de pessoal em Boas Práticas, mantendo em arquivo o 

registro nominal dos participantes.  

Parágrafo único. A capacitação deve abordar, no mínimo, os seguintes assuntos: 

contaminantes alimentares, doenças transmitidas por alimentos, manipulação 

higiênica e boas práticas (BRASIL, 2015, p. 25). 

 

Complementa Brasil (2004) que: 

4.6.7 Os manipuladores de alimentos devem ser supervisionados e capacitados 

periodicamente em higiene pessoal, em manipulação higiênica dos alimentos e em 

doenças transmitidas por alimentos. A capacitação deve ser comprovada mediante 

documentação (BRASIL, 2004, p. 9). 

 

Faz-se necessário definir alguns conceitos que são fundamentais para o 

desenvolvimento do assunto como o fato de que a alimentação é de fundamental importância 
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para que os militares se mantenham em plenas condições de operacionalidade e possam 

cumprir as missões para a qual são designados. A AMAN, sendo responsável pela formação 

de Oficiais da Linha Militar Bélica do Exército Brasileiro, funcionando como vetor de 

atualizações para toda a Força Terrestre, deve estar em constante preocupação com a 

alimentação que é disponibilizada aos seus militares durante a preparação e durante o 

transporte. Executando medidas sanitárias como a proteção dos alimentos, para criar e manter 

condições ambientais saudáveis, conforme o Manual de Campanha C 21-10, Saúde Higiene 

Militar e Saneamento em Campanha (BRASIL, 1975). 

De acordo com o Manual das Forças Armadas Americanas FM 21-10, MCRP 4-

11.1D, FIELD HYGIENE AND SANITATION, Headquarters, Department of the Army and 

Commandant, Marine Corps (2000), exemplos de alimentos potencialmente perigosos 

incluem, mas não se limitam a carnes, peixes, leite, carne bovina cremosa, molhos, sopas e 

frango. Cuidados extras e precauções devem ser tomados com esses alimentos potencialmente 

perigosos. Cinco fatores mais frequentemente envolvidos em surtos de diarreia causados por 

alimentos contaminados são: 

 Não manter alimentos potencialmente perigosos frios (abaixo de 40° F ou 4,4º C) ou 

quentes (acima 140° F ou 60º C). 

 Permitir que alimentos potencialmente perigosos permaneçam em temperaturas 

quentes (41º F ou 5º C para 139° F ou 59,4º C). 

 Preparar alimentos 3 horas ou mais antes de serem servidos. 

 Permitir que funcionários doentes trabalhem. 

 Permitir más práticas de higiene pessoal ou saneamento por manipuladores de 

alimentos. Exemplo: Não lavar as mãos depois de usar a latrina; lavar indevidamente e 

desinfecção de todos os utensílios de cozinha (FIELD HYGIENE AND 

SANITATION, 2000, p.110, 111). 

Segundo a MD42-R-01, Regulamento de Segurança dos Alimentos das Forças 

Armadas, o primeiro requisito no transporte de gêneros alimentícios a ser observado é que: 

“os meios de transporte de alimentos destinados ao consumo humano, refrigerados ou não, 

devem garantir a integridade e a qualidade, a fim de impedir a contaminação e a deterioração 

dos produtos” (BRASIL, 2015). 

A justificativa da pesquisa reside em verificar as condições da alimentação 

transportada realizada na Academia Militar das Agulhas Negras, averiguando o fluxograma, 

ou seja, seu acondicionamento, manuseio, higiene e temperatura dos alimentos; analisar as 
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condições de armazenamento dos alimentos durante o transporte de alimentos nas viaturas, 

identificar os problemas pontuais encontrados durante o transporte de alimentos na AMAN, e 

comparar se todas as etapas deste fluxograma operacional do transporte de alimentos estão 

obedecendo aos manuais vigentes de alimentação e de segurança alimentar do Exército 

Brasileiro e aos conceitos de vigilância sanitária dos alimentos.  

As principais fontes foram o Manual de Campanha C 21-10, Saúde Higiene Militar e 

Saneamento em Campanha (BRASIL, 1975). A MD42-M-03, Manual de Alimentação das 

Forças Armadas (BRASIL, 2010). A MD42-R-01, Regulamento de Segurança dos Alimentos 

das Forças Armadas (BRASIL, 2015). O Manual de Campanha EB20-MC-10.204, Logística 

(BRASIL, 2014). Resolução RDC ANVISA nº 216 (BRASIL, 2004). Higiene e Segurança 

Alimentar no Transporte de Produtos Alimentares (BAPTISTA, 2006). O Manual das Forças 

Armadas Americanas, FM 21-10, MCRP 4-11.1D FIELD HYGIENE AND SANITATION, 

Headquarters, Departmento of the Army and Commandant, Marine Corps (2000). MD42-M-

02, Doutrina de Logística Militar (BRASIL, 2016).  

A presente monografia está assim estruturada: 

No primeiro capítulo, foi introduzido o tema sobre o fluxograma operacional da 

alimentação transportada realizado na AMAN, abordando a relevância militar sobre a 

influência da execução de uma correta segurança alimentar para a manutenção da 

operacionalidade da tropa. Além de elencar as etapas do fluxograma que devem corroborar 

com as normas previstas nos manuais de alimentação da Força Terrestre. Para a elaboração 

deste capítulo foi utilizado como fontes principais o Manual de Campanha C 21-10, Saúde 

Higiene Militar e Saneamento em Campanha (BRASIL, 1975) e a MD42-R-01, Regulamento 

de Segurança dos Alimentos das Forças Armadas (BRASIL, 2015). 

O segundo capítulo traz uma revisão da literatura e uma estruturação dos 

antecedentes do problema, além de explicitar o referencial metodológico e os procedimentos 

desenvolvidos durante o trabalho de pesquisa e de busca de dados. As principais fontes 

utilizadas foram Higiene e Segurança Alimentar no Transporte de Produtos Alimentares 

(BAPTISTA, 2006), a MD42-R-01, Regulamento de Segurança dos Alimentos das Forças 

Armadas (BRASIL, 2015), a Resolução RDC ANVISA nº 216 (BRASIL, 2004), e a MD42-

M-03, Manual de Alimentação das Forças Armadas (BRASIL, 2010).  

No terceiro e último capítulo foi apresentado os resultados obtidos na pesquisa de 

campo através de questionários e das entrevistas realizadas. Tratando dos dados obtidos e 

tabulação em gráficos, tabelas e estatísticas. Análise dos resultados e verificação da execução 

das normas dos manuais pelos responsáveis pelo fluxograma do transporte de alimentos na 
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AMAN. Para tanto, foi utilizado como fonte o efetivo dos pelotões auxiliares dos Cursos de 

formação da Academia Militar das Agulhas Negras, que são os agentes diretos que executam 

os procedimentos durante o fluxograma de transporte de alimentos realizados na AMAN. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

O tema de pesquisa insere-se na linha das ciências militares e na área de estudo da 

logística nas operações militares, conforme a Portaria Normativa 40º/MD, de 23 de Junho de 

2016, que aprova a Doutrina de Logística Militar – MD42-M-02 (BRASIL, 2016). 

 

2.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema 

 

Buscando identificar o que de mais relevante e atualizado tem sido produzido sobre o 

tema fluxograma operacional da alimentação transportada realizado na AMAN, foram 

pesquisados alguns autores; dentre eles, Baptista (2006), que aborda o tema de uma 

perspectiva da importância do transporte na manutenção da garantia da segurança alimentar. 

Sobre esse determinado ponto, reafirma que: 

O conhecimento adequado dos meios disponíveis para o transporte de produtos 

alimentares, o conhecimento das implicações das condições de transporte na 

qualidade e segurança alimentar dos produtos transportados e o conhecimento das 

boas práticas são elementos importantes que são necessários para sustentar o 

desenvolvimento de competências dos operadores intervenientes no transporte de 

produtos alimentares (BAPTISTA, 2006, p. 7). 

 

2.1.1 Transporte de alimentos na legislação militar 

 

Dessa forma, pode-se abordar a teoria existente sobre o tema em questão da seguinte 

maneira:  

Nos fundamentos da logística militar executada pelo Exército Brasileiro, as fases 

básicas da logística se apresentam como organizadoras de toda a sistemática de trabalho e 

relacionam entre si, para permitir o adequado apoio logístico. São elas: determinação das 

necessidades, obtenção e distribuição. A distribuição, consistindo em eficazmente fazer 

chegar aos usuários os recursos, pode compreender o recebimento, o armazenamento, o 

transporte e a entrega (BRASIL, 2016). 

No ciclo de apoio logístico, um sistema de distribuição sendo flexível e adaptável 

garante a melhor utilização permitida dos meios de transporte disponíveis, e diminuem ao 

mínimo necessário os percursos, as baldeações e o manuseio dos suprimentos, conforme o 

Manual de Campanha EB20-MC-10.204, Logística (BRASIL, 2014). 

Esse apoio logístico é possibilitado pela Função Logística Transporte e Função 

Logística Suprimento, que ao trabalharem juntos permitem o fluxograma do suprimento do 
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recebimento até a entrega ao consumidor final. Dentro da Função Logística Suprimento, 

existe a classificação militar dos suprimentos com os alimentos englobados na Classe I - 

Material de Subsistência (BRASIL, 2016). 

 

2.1.2 Manipulação de alimentos e contaminação cruzada 

 

Durante o pré-preparo e preparo dos alimentos, com etapas envolvendo manipulação 

e cocção, devem ser seguidos procedimentos para que diminua o risco de contaminação 

cruzada na tríade alimentos crus, semipreparados e prontos para o consumo (BRASIL, 2015).  

Ainda em concordância, Brasil (2015) explica que: 

X - contaminação cruzada: transferência da contaminação de uma área ou produto 

para áreas ou produtos anteriormente não contaminados. Essa contaminação dá-se de 

modo indireto, por meio de superfície de contato, mãos, utensílios, equipamentos, 

entre outros (BRASIL, 2015, p 19). 

 

Explica também Brasil (2015): 

XIX - manipulação de alimentos: operações que são efetuadas sobre a matéria-prima 

até a obtenção de um alimento preparado, envolvendo as etapas de preparação, 

embalagem, armazenamento, transporte e distribuição; XX - manipulador de 

alimento: qualquer pessoa do Serviço de Alimentação que entra em contato direto ou 

indireto com o alimento (BRASIL, 2015, p 20). 

 

2.1.3 Segurança alimentar nas caixas térmicas 

 

Após o pré-preparo e preparo dos alimentos dar-se-á a distribuição primeiramente 

pelo envase nas caixas térmicas, atendendo ao preceito da segurança dos alimentos: “garantia 

de que os alimentos não causem danos ao consumidor quando preparados e/ou consumidos de 

acordo com o uso a que se destinam” (BRASIL, 2015). 

Segundo Baptista (2006), a fragilidade dos produtos alimentares nas questões de 

segurança alimentar é fundamental para determinar as embalagens que vão salvaguardar os 

alimentos durante o transporte e o manuseio. A perecibilidade dos alimentos afeta as 

condições sob as quais devem ser transportados e armazenados, determinando também a 

velocidade e o tempo durante a cadeia de distribuição. Armazenamento este que pode resultar 

em alimentos com ou sem reflexos nos termos da segurança alimentar. 

Brasil (2004) afirma que: 

4.9.2 O armazenamento e o transporte do alimento preparado, da distribuição até a 

entrega ao consumo, deve ocorrer em condições de tempo e temperatura que não 

comprometam sua qualidade higiênico-sanitária. A temperatura do alimento 

preparado deve ser monitorada durante essas etapas (BRASIL, 2004, p. 12). 
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Os alimentos preparados podem ter suas temperaturas monitoradas por instrumentos 

como os termômetros digitais: 

Figura 1 – Termômetro Digital Infra Vermelho 

 

 

                                              Fonte: BRASIL, 2015b 

Segundo “Lista de utensílios e equipamentos de rancho sugerida para serem 

adquiridas pelas organizações militares para confecção e distribuição de alimentos” do 

Programa de Auditoria em Segurança Militar – PASA, o equipamento de rancho sugerido 

para as organizações militares para transporte de alimentos é a caixa térmica com as seguintes 

especificações: Dimensões externas de 985x450x585 mm com capacidade de 150 litros, 

possuindo formato retangular/empilhável e isolamento térmico de poliuretano, material 

composto por polietileno linear de média densidade, atóxico, aditivado com anti UV e travas 

de aço inox tipo 304 de chapa 14 e espessura 2 mm; Deve ainda manter a temperatura de 75 

graus com queda de 2 graus a cada 8 horas e possuir cuba incluída (BRASIL, 2015b). 

Figura 2: Caixa Térmica para transporte de alimentos 

 

 

               Fonte: BRASIL, 2015b.  
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A Diretoria de Abastecimento (D Abst), do Comando Logístico, do Exército 

Brasileiro, através de sua Norma 54/2014, de 21 de maio de 2014, escreve sobre as diretrizes 

exigidas para a padronização e o recebimento das caixas térmicas para o transporte e 

conservação de alimentos no âmbito do Exército Brasileiro, sendo classificas em 3(três) 

modelos principais e denominadas Marmitas Térmicas Tipo I, Tipo II e Tipo III (BRASIL 

2014b). 

A função das caixas térmicas é a de manter as temperaturas pós-cocção dos 

alimentos em condições adequadas para permitir um consumo sem contaminação, atendendo 

à conformidade com as temperaturas estabelecidas quando do recebimento, atendendo o 

previsto no parágrafo I do Art. 34 do Regulamento de Segurança dos Alimentos das Forças 

Armadas (BRASIL, 2015): “Os pratos quentes podem ficar na distribuição ou espera (balcão 

térmico ou “passthrough”) a 60°C por, no máximo, 6 horas ou abaixo dessa temperatura por, 

no máximo, 1 hora”. 

Figura 3- Exemplo de Balcão Térmico e de “Passthrough” 

 

 

 

                                                    Fonte: BRASIL, 2015b 

 

2.1.4 Colocação das caixas térmicas 

 

A colocação das caixas térmicas dentro das viaturas militares seguem regras já 

estabelecidas, para não haver a contaminação por substâncias estranhas aos alimentos que já 

estão prontos para o consumo humano. A fim de que sejam evitados danos, deterioração e 

contaminação dos alimentos, devem ser observados as condições das viaturas (tais como 

limpeza de compartimento de carga e utilização de material específico para esse fim) e os 
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corretos procedimentos de carregamento e descarregamento, além de evitado o incorreto 

transporte simultâneo de alimentos e indivíduos (BRASIL, 2015). 

O autor Baptista (2006) corrobora elencando que: 

Na determinação do meio de transporte e nas condições de transporte é importante 

ter em consideração um conjunto de aspectos relevantes que podem influir na 

qualidade e segurança alimentar do produto transportado no final. Entre estes 

aspectos incluem-se: 

• As fontes de calor; 

• As condições de circulação do ar; 

• As características de isolamento do equipamento de transporte; 

• Os requisitos de temperatura do produto transportado; 

• Os requisitos de pré-arrefecimento dos produtos; 

• As características das cargas; 

• A eventual existência de cargas mistas (BAPTISTA, 2006, p. 31). 

 

Para permitir o seu correto uso e assegurar a sua plena função, as caixas térmicas 

precisam seguir rigoroso controle de higiene sanitária, seguindo as etapas de remoção de 

sujidades, lavagem, enxágue e esterilização, garantindo um novo ciclo de utilização 

(BRASIL, 2015). 

Brasil (2004) complementa: 

4.1.15 Os equipamentos, móveis e utensílios que entram em contato com alimentos 

devem ser de materiais que não transmitam substâncias tóxicas, odores, nem sabores 

aos mesmos, conforme estabelecido em legislação específica. Devem ser mantidos 

em adequando estado de conservação e ser resistentes à corrosão e a repetidas 

operações de limpeza e desinfecção.  

4.2.1 As instalações, os equipamentos, os móveis e os utensílios devem ser mantidos 

em condições higiênico-sanitárias apropriadas. As operações de higienização devem 

ser realizadas por funcionários comprovadamente capacitados e com frequência que 

garanta a manutenção dessas condições e minimize o risco de contaminação do 

alimento (BRASIL, 2004, p. 7). 

 

2.1.5 Riscos e doenças transmitidas por alimentos (DTA) 

 

O controle para que todo o fluxograma do transporte de alimentos apresente riscos 

mínimos de contaminação depende prioritariamente do conhecimento e das atividades 

exercidas por todos os profissionais envolvidos no serviço de gestão de alimentação no que 

tange ao recebimento, à manipulação, ao armazenamento, ao transporte/distribuição e à 

conservação de alimentos. Além disso, cabe ainda a esses indivíduos alertar quanto às 

patologias alimentares que podem ser decorridas de hábitos, práticas e alimentação 

inadequados, conforme as orientações da MD42-M-03, Manual de Alimentação das Forças 

Armadas (BRASIL, 2010). 

Discursando sobre as patologias alimentares, também conhecidas como doenças 

transmitidas por alimentos (DTA), Brasil (2017) escreve que: 
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Doenças transmitidas por alimentos (DTA) são causadas pela ingestão de alimentos 

e/ou água contaminados. Existem mais de 250 tipos de DTA e a maioria são 

infecções causadas por bactérias e suas toxinas, vírus e parasitas. Outras doenças são 

intoxicações causadas por toxinas naturais, como por exemplo, cogumelos 

venenosos, toxinas de algas e peixes ou por produtos químicos prejudiciais que 

contaminaram o alimento, como chumbo e agrotóxicos.  

É considerado surto de DTA quando duas ou mais pessoas apresentam doença 

semelhante após ingerirem alimentos e/ou água da mesma origem. Para doenças de 

alta gravidade, como Botulismo e Cólera, apenas um caso já é considerado surto 

(BRASIL, 2017).  
 

Complementando as informações, Brasil (2017) apresenta observações sobre as DTA 

textualmente que: 

Sintomas 

Os sintomas mais comuns para as doenças transmitidas por alimentos são falta de 

apetite, náuseas, vômitos, diarreia, dores abdominais e febre (dependendo do agente 

etiológico). Podem ocorrer também afecções extra-intestinais em diferentes órgãos e 

sistemas como no fígado (Hepatite A), terminações nervosas periféricas 

(Botulismo), má formação congênita (Toxoplasmose) dentre outros.  

Tratamento 

 Em geral, as doenças transmitidas por alimentos são autolimitadas, com exceção de 

alguns casos em que coexistem outras patologias, em crianças, idosos e 

imunodeprimidos, e dependendo do grau de toxigenicidade do agente etiológico 

envolvido. Por isso, o tratamento é inespecífico e prescinde de orientação médica 

adequada. Em todos os casos, é importante monitorar o estado de hidratação e a 

duração dos sinais e sintomas, além de procurar o serviço de saúde para a indicação 

de terapêutica específica, de acordo com a suspeita clínica. Também é fundamental a 

reposição de líquidos, principalmente em crianças, idosos e imunodeprimidos que 

apresentam diarreia.  

Prevenção  

A prevenção das doenças transmitidas por alimentos baseia-se no consumo de água 

e alimentos que atendam aos padrões de qualidade da legislação vigente, higiene 

pessoal/alimentar e condições adequadas de saneamento (BRASIL, 2017). 

 

O nível de comprometimento dos envolvidos nas fases da alimentação transportada é 

averiguado, desenvolvido e expandido de acordo com a divulgação, ensino e exercício dos 

Procedimentos de Boas Práticas para Serviços de Alimentação, garantindo assim as condições 

higiênico-sanitárias do alimento preparado para o consumo, adotando e atualizando o 

documento de referência chamado de Procedimento Operacional Padronizado (POP). 

Conforme a Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) nº216/04, da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA (BRASIL, 2004).  

A MD42-R-01, Regulamento de Segurança dos Alimentos das Forças Armadas 

(BRASIL 2015) prescreve, textualmente que: 

XXVI - Procedimento Operacional Padronizado (POP): procedimento escrito de 

forma objetiva, que estabelece instruções sequenciais para a realização de operações 

rotineiras e específicas na produção, no armazenamento e no transporte de 

alimentos; é um documento ativo e operacional, específico e exclusivo para cada 

OM (BRASIL, 2015, p.21). 
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Dados preliminares apontam para oportunidades de melhorias durante a etapa do 

fluxograma como o carregamento dentro das viaturas responsáveis pelo transporte dos 

alimentos onde segundo BRASIL (2015) “não é permitido transportar alimentos 

conjuntamente com pessoas e animais”, “quando a natureza do alimento assim o exigir, deve 

ser colocado sobre prateleiras e estrados de forma a evitar danos e contaminação”. 

 

2.2 Referencial metodológico e procedimentos 

 

Visando a confirmar o que é apresentado pela literatura e pôr à prova o previsto em 

manual, comparando-se o que ele prescreve com as condições apresentadas durante o 

transporte alimentar realizado na Academia Militar das Agulhas Negras – AMAN, venho 

expor o seguinte problema de pesquisa: como as condições dos alimentos transportados 

influenciam no rendimento da capacidade dos militares da AMAN no cumprimento de suas 

missões? Que melhorias são necessárias para evitar ou amenizar a contaminação dos 

alimentos durante o seu transporte e a manipulação até o consumidor final? 

Partindo da hipótese de que concordando com Baptista (2006) na afirmação de que 

diversas das vezes o transporte e a distribuição de alimentos caracterizam um dos elos mais 

fracos em relação à segurança alimentar e de que há uma frequência de operadores envolvidos 

sem qualquer formação específica em transporte de alimentos e, por consequência, sem a 

sensibilidade necessária para entender as complicações de suas incorretas atitudes sobre os 

produtos. A pesquisa desenvolvida está vinculada à premissa de que a incorreta observação 

dos preceitos relativos à segurança alimentar e higiene durante o transporte de alimentos 

produz efeitos negativos sobre o consumidor final. A intenção foi a da identificação das 

oportunidades de melhoria nas etapas do transporte de alimentos realizado na AMAN, 

corroborando com as boas práticas baseadas em treinamento e responsabilidade.  

Para tanto, importa enunciar as hipóteses de investigação da seguinte maneira:  

a) se há inobservância de boas práticas por parte dos manipuladores de alimentos 

durante os processos de transporte, então ocorrerá contaminação dos alimentos e, 

consequentemente, haverá sintomas e complicações na saúde dos militares; 

b) se identificarmos os pontos que apresentam precariedades durante o transporte 

operacional de alimentos na AMAN, então poderemos atuar preventivamente para evitar que 

os militares tenham a saúde comprometida e que possam prosseguir em plenas condições de 

cumprirem as missões. 
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Os objetivos foram as verificações das condições de armazenamento e manipulação 

da alimentação transportada nas operações realizadas na AMAN e sua influência sobre 

quesitos físicos e da saúde dos militares consumidores desses alimentos; a identificação das 

observações relativas à temperatura e higiene no envase dos alimentos nas caixas térmicas; a 

verificação do correto acondicionamento das caixas térmicas nas viaturas militares de 

transporte e suas peculiaridades; a verificação do tempo permitido do transporte entre o 

envase e a distribuição ao consumidor final; a verificação o tempo de exposição dos alimentos 

durante a distribuição propriamente dita aos militares; o apontamento das vulnerabilidades 

observadas de todos os militares manipuladores de alimentos durante as etapas do fluxograma 

do transporte de alimentos executado na AMAN. 

Com o propósito de operacionalizar a pesquisa, foram adotados os procedimentos 

metodológicos descritos abaixo. 

 Foi realizada uma pesquisa bibliográfica visando rever a literatura que nos 

fornecesse base teórica para o prosseguimento da mesma. Desse levantamento, destacam-se a 

apresentação da pesquisa bibliográfica relacionada à temática sobre condições do transporte 

de alimentos. Identifica-se, inicialmente, literatura abrangendo a higiene e segurança 

alimentar no transporte de alimentos (BAPTISTA, 2006), além da legislação pertinente, que 

desenvolvem os conceitos necessários.  

A constatação foi que, existem editados até o momento muitos títulos sobre o 

assunto. Quanto à qualidade das fontes encontradas, pode-se dizer que estão embasadas em 

autores de amplo conhecimento em segurança alimentar e de manuais específicos sobre 

alimentação da doutrina do Exército Brasileiro. Destacam-se, pela qualidade, pertinência e 

atualidade, onde as obras e manuais apresentam informações contundentes que visam à 

modernização constante dos transportes de alimentos alinhado com a segurança alimentar. 

Procedendo ao levantamento dos dados documentais relacionados à alimentação 

transportada na AMAN. Esses dados foram tabulados em ficha-padrão, constando as 

informações como acondicionamento dos alimentos; especificações de manutenção e 

capacidade das caixas térmicas; condições e peculiaridades das viaturas de transporte; e 

procedimentos adotados pelos manipuladores de alimentos. 

Patente, assim, foi adotado como instrumento de coleta de dados a observação do 

processo completo do transporte de alimentos realizado na AMAN pelos integrantes dos 

pelotões auxiliares dos sete cursos de formação da AMAN, desde a coleta dos alimentos pós-

cocção no setor de aprovisionamento da AMAN até a exposição dos alimentos para os 

militares que são os consumidores finais. Observação realizada durante quatro etapas do 
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fluxograma do transporte de alimentos, objetivando identificar a correta execução dos 

procedimentos nas etapas de acondicionamento dos alimentos nas caixas térmicas pelo setor 

de aprovisionamento; a de carregamento das caixas térmicas nas viaturas para o transporte; a 

do tempo destinado ao transporte entre o acondicionamento e a exposição dos alimentos; e a 

de limpeza, esterilização e higiene para a reutilização. Nas condições de operações militares 

na AMAN referentes ao transporte executado pelos cursos de Infantaria, Cavalaria, Artilharia, 

Engenharia, Intendência, Comunicações e Material Bélico. Delimitou-se a amostra nos 

militares responsáveis pelo transporte de alimentos pertencentes aos pelotões auxiliares desses 

cursos da AMAN. Foram realizadas observações dos militares executores do transporte de 

alimento, das viaturas utilizadas no transporte e das condutas de manipulação. Levaram-se em 

conta as limitações decorrentes do pouco efetivo dos pelotões auxiliares e da quantidade de 

operações militares em que os cursos executam o transporte de alimentos. A ficha de 

observação utilizada na coleta de dados segue em apêndice. 

Como instrumento de coleta de dados foi adotado o questionário, aplicado nos 

responsáveis pelo transporte e aos responsáveis por servirem os alimentos ao consumidor 

final, pertencentes aos cursos de formação da AMAN, no período das operações militares 

realizadas por esses cursos no primeiro semestre de 2018 na AMAN.  

 Nesse cenário, uma questão cujo objetivo foi levantar dados de conhecimento sobre 

segurança alimentar, transporte de alimentos, e dificuldades encontradas pelos militares 

durante o transporte de alimentos. Vale ressaltar, que, não devem ser desconsideradas as 

limitações de efetivo dos militares responsáveis pelo transporte alimentar na AMAN, 

especificamente nos cursos citados. A escolha de tal amostra foi orientada pelos critérios dos 

cursos de Infantaria, Cavalaria, Artilharia, Engenharia, Intendência, Comunicações e Material 

Bélico possuírem em seus pelotões auxiliares um efetivo relativamente parecido, composto 

por subtenentes e sargentos de carreira do Exército Brasileiro e cabos e soldados advindos de 

alistamento militar obrigatório.  

Assim sendo, um espelho do transporte de alimentos realizado pela AMAN, visto 

que as viaturas utilizadas nos cursos e na AMAN seguem a mesma linha de disponibilidade. 

Segue em apêndice, um modelo do questionário utilizado. 

Para a compreensão da efetividade, foi adotado como instrumento de coleta de dados 

a entrevista desenvolvida com Oficiais que atuam ou atuaram como supervisores no setor de 

aprovisionamento da AMAN e Oficiais do Laboratório de Inspeção de Alimentos e 

Bromatologia - LIAB da AMAN, responsáveis pela orientação do controle da higiene em 

campanha das operações militares da AMAN. Os objetivos das entrevistas foram alcançar 
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conhecimentos sobre o que está sendo executado durante o fluxograma do transporte de 

alimentos realizado na AMAN frente à segurança alimentar e ao que está previsto nos 

manuais, e identificar os pontos que apresentam deficiência e são oportunidades de melhorias.  

As entrevistas foram executadas via correio eletrônico. Um modelo do roteiro de 

entrevista utilizado segue em apêndice. 

No tratamento dos dados coletados em tela, apresentam-se com gráficos e 

estatísticas, por permitirem identificar com maior facilidade os pontos executados 

corretamente durante o transporte de alimentos bem como as oportunidades de melhoria nos 

pontos deficitários. Além de nortear e servir como embasamentos de futuras atualizações dos 

Manuais do Exército Brasileiro relacionados ao assunto em estudo. 

Na análise dos dados, nota-se cruzamento de dados, comparação, porcentagem, e 

abordagem quantitativa/qualitativa. Logo, os resultados com a teoria e os manuais 

doutrinários relacionados à segurança alimentar da Força Terrestre estudados na revisão da 

literatura.  
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3 RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Na busca por uma resposta ao problema que norteou a pesquisa, seguem os 

resultados. 

 

3.1 Resultados 

 

Como se pode notar, através dos questionários feitos com os efetivos pertencentes 

aos pelotões auxiliares dos cursos de Infantaria, Cavalaria, Artilharia, Engenharia, 

Intendência, Comunicações e Material Bélico da Academia Militar das Agulhas Negras, uma 

constatação das informações do conhecimento geral desses integrantes sobre segurança 

alimentar e observações importantes durante o transporte de alimentos realizado na AMAN. 

O questionário é constituído de 6(seis) questões com 4(quatro) alternativas cada, 

sendo perguntas respondidas com a marcação em apenas uma alternativa. O questionário foi 

respondido por um total de 114 militares, sendo subtenentes, sargentos, cabos e soldados 

pertencentes aos pelotões auxiliares dos cursos da AMAN. São perguntas para obtenção de 

conhecimento geral sobre o transporte de alimentos e suas observações, e de conhecimento 

específico em relação às temperaturas dos alimentos prontos para o consumo no que tange a 

segurança alimentar prevista nos Manuais de Alimentos da Doutrina do Exército Brasileiro e 

em obras literárias de autores da linha de segurança alimentar. Os gráficos foram tabulados 

em relação à quantidade de militares de cada curso que escolheram cada alternativa de cada 

questão. Em anexo, o questionário completo. 

Em relação à primeira questão, foi possível identificar quais as viaturas militares 

mais utilizadas pelos cursos da AMAN no transporte de alimentos durante as operações 

militares. 

Como pode ser verificado integralmente a seguir: 

1) Qual a viatura ou veículo é mais usado para o transporte de alimentos nas operações 

militares da AMAN? 

A)(   ) Viatura ¾ Marruá/Land Rover; 
B)(   ) Viatura 5 Ton; 

C)(   ) Viatura Baú; 
D)(   ) Automóveis da AMAN. 

 

Nos gráficos a seguir, verificam-se os dados coletados separadamente nos cursos da 

Academia Militar das Agulhas Negras - AMAN em relação às alternativas da primeira 

questão, de acordo com o universo reduzido dos pelotões auxiliares de cada curso, respeitando 
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seus efetivos e eventuais faltas na pesquisa por motivo de escala de serviço e de missões 

diversas. 

Curso de Intendência, questionário respondido por 11 militares: 
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Curso de Material Bélico, questionário respondido por 16 militares: 
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Curso de Comunicações, questionário respondido por 14 militares: 
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Curso de Cavalaria, questionário respondido por 11 militares: 
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Curso de Infantaria, questionário respondido por 36 militares: 
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Curso de Artilharia, questionário respondido por 16 militares: 
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Curso de Engenharia, questionário respondido por 10 militares: 
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Em relação à segunda questão, foi possível identificar o conhecimento dos militares 

sobre qual a temperatura mínima que os alimentos quentes prontos para consumo devem ser 

disponibilizados pelo setor de aprovisionamento da AMAN, para serem acondicionados. As 

caixas térmicas são popularmente conhecidas no meio militar como “Thermo Box”. 

Como pode ser verificado integralmente a seguir: 

2) Qual a temperatura que os alimentos quentes devem sair do setor de aprovisionamento e 

acondicionados nas caixas térmicas (Thermo Box)? 

A)(   ) No mínimo a 50ºC; 

B)(   ) No mínimo a 60ºC; 

C)(   ) No mínimo a 70ºC; 

D)(   ) No mínimo a 80ºC. 

 

Nos gráficos a seguir, podemos verificar os dados coletados separadamente nos 

cursos da Academia Militar das Agulhas Negras - AMAN em relação às alternativas da 

segunda questão.  

Curso de Intendência, questionário respondido por 11 militares: 

          

0

1

2

3

4

5

2ª QUESTÃO

No mínimo a
50°C

No mínimo a
60°C

No mínimo a
70°C

No mínimo a
80°C

 

Fonte: AUTOR, 2018 

 



 26  

Curso de Material Bélico, questionário respondido por 16 militares: 
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Curso de Comunicações, questionário respondido por 14 militares: 
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Curso de Cavalaria, questionário respondido por 11 militares: 
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Curso de Infantaria, questionário respondido por 36 militares: 
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Curso de Artilharia, questionário respondido por 16 militares: 
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Curso de Engenharia, questionário respondido por 10 militares: 
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Em relação à terceira questão, foi possível escalonar as observações mais 

importantes sobre as condutas dos manipuladores das caixas térmicas, referente à colocação 

dessas caixas nas viaturas. 
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Como pode ser verificado integralmente a seguir: 

3) Sobre a colocação das caixas térmicas (Thermo Box) nas Viaturas e a conduta do 

manipulador do alimento, qual a observação mais adequada para essa etapa do transporte? 
A(   ) Colocar o alimento sobre prateleiras e estrados; 

B(   ) Evitar o dano, a contaminação e a deterioração dos alimentos;  
C(   ) Realizar a atividade com as mãos previamente higienizadas; 
D(   ) Não transportar alimentos junto com pessoas.  

 

Nos gráficos a seguir, podemos verificar os dados coletados separadamente nos 

cursos da Academia Militar das Agulhas Negras - AMAN em relação às alternativas da 

terceira questão. 
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Curso de Material Bélico, questionário respondido por 16 militares: 
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Curso de Comunicações, questionário respondido por 14 militares: 
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Curso de Cavalaria, questionário respondido por 11 militares: 
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Curso de Infantaria, questionário respondido por 36 militares: 
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Curso de Artilharia, questionário respondido por 16 militares: 
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Curso de Engenharia, questionário respondido por 10 militares: 
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Em relação à quarta questão, foi possível verificar o conhecimento dos 

manipuladores das caixas térmicas sobre o intervalo de tempo permitido para o transporte de 

alimentos em relação à dependência ou não da temperatura dos alimentos no que tange à 

segurança alimentar. 

Como pode ser verificado integralmente a seguir: 

4) Qual o intervalo de tempo limite, entre o embarque das caixas térmicas e o deslocamento 

até o destino final sem a abertura das caixas, conforme a segurança alimentar prevista nos 

Manuais do Exército Brasileiro? 

A)(   ) Até 1 (uma) hora, dependendo da temperatura mínima dos alimentos; 

B)(   ) Até 2 (duas) horas, independente da temperatura mínima dos alimentos; 

C)(   ) Até 1 (uma) hora, independente da temperatura mínima dos alimentos; 

D)(   ) Até 2 (uma) horas, dependendo da temperatura mínima dos alimentos. 
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Nos gráficos a seguir, podemos verificar os dados coletados separadamente nos 

cursos da Academia Militar das Agulhas Negras - AMAN em relação às alternativas da quarta 

questão. 
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Curso de Material Bélico, questionário respondido por 16 militares: 
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Curso de Comunicações, questionário respondido por 14 militares: 
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Curso de Cavalaria, questionário respondido por 11 militares: 
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Curso de Infantaria, questionário respondido por 36 militares: 
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Fonte: AUTOR, 2018 

 

Curso de Artilharia, questionário respondido por 16 militares: 
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Curso de Engenharia, questionário respondido por 10 militares: 
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Em relação à quinta questão, foi possível verificar o conhecimento dos 

manipuladores das caixas térmicas sobre tempo limite/temperatura para a exposição dos 

alimentos quentes nas caixas térmicas abertas de acordo com o previsto na doutrina e nos 

manuais sobre segurança alimentar.  

Como pode ser verificado integralmente a seguir: 

5) Qual o limite tempo/temperatura de exposição dos alimentos QUENTES nas caixas 

térmicas abertas para serem servidos os alimentos, conforme a segurança alimentar 

prevista nos Manuais do Exército Brasileiro? 

A)(   ) Até 30 minutos se a temperatura for abaixo de 60ºC; 
B)(   ) Até 1 (uma) hora se a temperatura for abaixo de 60ºC; 



 34  

C)(   ) Até 4 horas se a temperatura for acima de 60ºC; 
D)(   ) Até 6 horas se a temperatura for abaixo de 60ºC. 

 

Nos gráficos a seguir, podemos verificar os dados coletados separadamente nos 

cursos da Academia Militar das Agulhas Negras - AMAN em relação às alternativas da quinta 

questão. 
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Curso de Material Bélico, questionário respondido por 16 militares: 
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Curso de Comunicações, questionário respondido por 14 militares: 
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Curso de Cavalaria, questionário respondido por 11 militares: 
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Curso de Infantaria, questionário respondido por 36 militares: 
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Fonte: AUTOR, 2018 

 

Curso de Artilharia, questionário respondido por 16 militares: 
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Fonte: AUTOR, 2018 

 

Curso de Engenharia, questionário respondido por 10 militares: 
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Em relação à sexta questão, foi possível verificar o conhecimento dos manipuladores 

das caixas térmicas sobre tempo limite/temperatura para a exposição dos alimentos frios nas 

caixas térmicas abertas de acordo com o previsto na doutrina e nos manuais sobre segurança 

alimentar.  

Como pode ser verificado integralmente a seguir: 

6) Qual o limite tempo/temperatura de exposição dos alimentos FRIOS nas caixas térmicas 

abertas para serem servidos os alimentos, conforme a segurança alimentar prevista nos 

Manuais do Exército Brasileiro? 

A)(   ) No máximo a 10°C até 4 horas, e entre 10°C e 21°C até 2 horas; 

B)(   ) No máximo a 12ºC até 4 horas, e entre 12°C e 23°C até 1 hora e meia; 
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C)(   ) No máximo a 14°C até 3 horas, e entre 14°C e 25°C até 1 hora; 

D)(   ) No máximo a 15°C até 3 horas, e entre 15°C e 26°C até 1 hora. 

 

Nos gráficos a seguir, podemos verificar os dados coletados separadamente nos 

cursos da Academia Militar das Agulhas Negras - AMAN em relação às alternativas da sexta 

questão. 
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Curso de Material Bélico, questionário respondido por 16 militares: 
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Curso de Comunicações, questionário respondido por 14 militares: 
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Curso de Cavalaria, questionário respondido por 11 militares: 
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Curso de Infantaria, questionário respondido por 36 militares: 
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Curso de Artilharia, questionário respondido por 16 militares: 
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Curso de Engenharia, questionário respondido por 10 militares: 
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Fonte: AUTOR, 2018 

 

Conforme demonstrativo abaixo, seguem as perguntas do questionário em relação a 

todos os 114 militares que colaboraram com suas respostas, para que se tenha uma noção 

geral de conhecimento, das observações e das peculiaridades desses manipuladores em 

relação ao transporte de alimentos realizado na AMAN. Os gráficos foram tabulados em 

relação à quantidade de militares de cada curso que escolheram cada alternativa de cada 

questão. 

Em relação à primeira questão, pode ser verificado integralmente no gráfico a seguir: 
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Em relação à segunda questão, pode ser verificado integralmente no gráfico a seguir: 
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Em relação à terceira questão, pode ser verificado integralmente no gráfico a seguir: 
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Fonte: AUTOR, 2018 

 

Em relação à quarta questão, pode ser verificado integralmente no gráfico a seguir: 
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Em relação à quinta questão, pode ser verificado integralmente no gráfico a seguir: 
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Em relação à sexta questão, pode ser verificado integralmente no gráfico a seguir: 
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As entrevistas foram realizadas via correio eletrônico com militares que são ou já 

foram responsáveis pelo controle de segurança alimentar do transporte de alimentos realizado 

pela Academia Militar das Agulhas Negras – AMAN. São oficiais do Setor de 

Aprovisionamento da AMAN e do Laboratório de Inspeção de Alimentos e Bromatologia - 

LIAB da AMAN. Foram feitas perguntas relacionadas à segurança alimentar e observações de 

cada um desses setores sobre o correto transporte dos alimentos nas viaturas, desde o 

acondicionamento até a distribuição dos alimentos para o consumo dos militares. A entrevista 

é constituída de 4(quatro) questões discursivas onde os entrevistados opinam sobre 

características e fatos observados no transporte de alimentos na AMAN. 

A entrevista foi realizada com a Cap Vet Riane M. Santos Thiago, chefe do 

Laboratório de Inspeção de Alimentos e Bromatologia - LIAB da AMAN.  

Em relação às questões da entrevista, obtemos as seguintes respostas: 

 

1. Sobre a utilização das Viaturas ¾ Marruá/Land Rover e 5 Ton para o transporte de 

alimentos na AMAN, são as Viaturas corretas para esse transporte? Apresente algumas 

observações positivas e negativas sobre esse tipo de transporte de alimentos na AMAN. 

 

 “As viaturas mencionadas são aplicáveis para distâncias curtas e alimentos não 

refrigerados ou congelados. No entanto devem estar protegidos de intempéries como 

chuvas e poeiras e a viatura estar limpa sem contaminantes de óleos, munição e etc. 

Além disso, deve ter um pallet de plástico no piso da viatura a fim de evitar o contato 

do alimento com piso (Capítulo VII, MD 42 R01).” 

 

2.  Qual a temperatura mínima que os alimentos quentes estão saindo do setor de 

aprovisionamento e sendo acondicionados nas caixas térmicas (Thermo Box)? 
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 “Alimentos quentes devem ser transportados e mantidos em temperaturas superiores a 

60ºC (Capítulo V, MD 42 R01). Essas caixas devem ter um termômetro acoplado para 

esse controle.” 

 

3. Sobre a colocação das caixas térmicas (Thermo Box) nas Viaturas e a conduta do 

manipulador do alimento (militares dos Cursos), é executado de modo adequado? Cite 

observações positivas e negativas sobre essa etapa do fluxograma de transporte de 

alimentos da AMAN. 

 

 “A pessoa que manipula alimentos não deve ter contato com nenhuma superfície suja 

como dinheiro, caixas ou outros objetos, exceto se o mesmo é destinado ao preparo do 

alimento e deve então ter sido desinfetado com álcool 70% ou solução de hipoclorito. 

A pessoa que transporta a caixa térmica não deve ser a mesma que manipula o 

alimento. (MD 42R01).” 

 

4. Cite algumas oportunidades de melhoria para as etapas do transporte de alimentos 

realizado na AMAN, bem como melhorias possíveis do Setor a que pertence para 

contribuir com essas melhorias? 

 

 “Todo fluxo de transporte deve obedecer a MD42 R 01.” 

 

3.2 Análise dos dados 

 

Posta assim a questão, é de se fazer algumas inferências. A viatura mais utilizada na 

AMAN para o transporte de alimentos na AMAN é a viatura ¾ Marruá/Land Rover, seguida 

pela viatura 5 Toneladas Mercedes-Benz ou Wolkswagen (5 Ton). A viatura Baú é utilizada 

nas Manobras Escolares da AMAN pelo Curso de Intendência, ficam estacionadas no Curso 

de Cavalaria devido ao à disponibilidade de espaço para estacionamento e manobra, e no 

Curso de Material Bélico por executar a manutenção das viaturas em geral da AMAN, 

justificando assim nos questionários desses cursos apresentarem a viatura Baú como resposta 

para alguns militares desses cursos. 
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Figura 4 – Exemplo de Viatura 5 Toneladas Wolkswagen (5 Ton) 

 

Fonte: AUTOR, 2018 

 

Figura 5 – Exemplo de Viatura ¾ Marruá 

 

Fonte: AUTOR, 2018 

 

Brasil (2015) escreve textualmente que: 

I - os meios de transporte de alimentos destinados ao consumo humano, refrigerados 

ou não, devem garantir a integridade e a qualidade, a fim de impedir a contaminação 

e a deterioração dos produtos; 
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II - é proibido manter no mesmo contentor ou transportar no mesmo compartimento 

de um veículo alimentos prontos para o consumo e outros alimentos e substâncias 

estranhas que possam contaminá-los ou corrompê-los (BRASIL, 2015, p. 41).  

 

Portanto, as viaturas escolhidas para o transporte de alimentos devem ser limpas, 

conservadas e higienizadas regularmente. Os responsáveis pelo transporte e cuidados com as 

viaturas devem estar cientes da importância do correto transporte de alimentos no que tange à 

segurança alimentar para garantir a integridade dos alimentos para o consumo. 

O resultado obtido na segunda questão, foi que há certo equilíbrio entre as opiniões 

relativas à temperatura que os alimentos devem sair do setor de Aprovisionamento da AMAN 

para serem acondicionadas nas caixas térmicas. Evidenciando que a informação sobre a 

temperatura correta não está sendo disponível para o conhecimento dos militares que 

executam o transporte dos alimentos após esse condicionamento. 

Em relação à temperatura correta, Brasil (2015) constata que: 

Art. 33. O processo de resfriamento de um alimento preparado deve ser realizado de 

forma a minimizar o risco de contaminação cruzada e a permanência desse alimento 

em temperaturas que favoreçam a multiplicação microbiana. A temperatura do 

alimento preparado deve ser reduzida de 60ºC a 10ºC em até duas horas. Em 

seguida, o alimento deve ser conservado sob refrigeração à temperatura inferior a 

5ºC, ou congelado à temperatura igual a -18ºC.  

Art. 34. I - os pratos quentes podem ficar na distribuição ou espera (balcão térmico 

ou “passthrough”) a 60°C por, no máximo, 6 horas ou abaixo dessa temperatura por, 

no máximo, 1 hora (BRASIL, 2015, p. 37). 

 

Complementando o estudo, São Paulo (2012) escreve que as temperaturas dos 

alimentos entre 5º e 60ºC propicia uma acelerada multiplicação de micro-organismos. De 

acordo com o termômetro a seguir: 
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Figura 6 – Termômetro da multiplicação de micro-organismos em relação à temperatura  

 

Fonte: SÃO PAULO, 2012 

 

Constatando que a temperatura de segurança dos alimentos é de no mínimo a 60°C, e 

que apenas o Curso de Intendência e de Infantaria direcionaram as suas respostas em 

expressivo número a essa alternativa sobre a temperatura mínima. Portanto foi uma questão 

que gerou dúvida nos militares pesquisados possivelmente por falta de instrução específica 

relativa à segurança alimentar. 

Na terceira questão, o resultado obtido foi um escalonamento sobre o que os 

manipuladores responsáveis pelo transporte de alimentos na AMAN tomam como prioridade 

e de conduta, no que tange à segurança alimentar durante a etapa de colocação das caixas 

térmicas na viatura.  

Dos 114 militares pesquisados, 65 escolheram a alternativa que mostrava que era 

preciso evitar o dano, a contaminação e a deterioração dos alimentos, totalizando 57% dos 

militares. Outros 20% escolheram a higienização das mãos como conduta principal no 

transporte de alimentos.  Já 13% escolheram a colocação dos alimentos sobre prateleiras e 

estrados, e 10% a opção de não transportar alimentos com pessoas. 
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De um modo geral as alternativas dessa questão se complementam, mas fica nítida 

que os manipuladores apresentam apenas observações sobre o conceito geral de segurança 

alimentar, quando um total de 77% se preocupou com a conservação do alimento e a higiene 

pessoal, enquanto somente 23% se atentaram as peculiaridades do transporte de alimentos que 

contribuem para os esforços principais nos cuidados para o transporte correto nas viaturas. 

Apenas o Curso de Cavalaria apresentou como resposta dos seus militares uma 

grande preocupação referente à especificidade das observações do transporte dos alimentos 

nas viaturas. 

Figura 7 – Incorreta colocação da caixa térmica na viatura ¾ Marruá 

 

Fonte: AUTOR, 2018 

 

Referente à doutrina, Brasil (2015) conceitua que: 

 
III - não é permitido transportar alimentos conjuntamente com pessoas e animais;  

IV - quando a natureza do alimento assim o exigir, deve ser colocado sobre 

prateleiras e estrados, de forma a evitar danos e contaminação;  

VI - nenhum alimento deve ser transportado em contato direto com o piso do veículo 

ou em embalagens ou recipientes abertos (BRASIL, 2015, p. 41). 

 

Um exemplo de estrado pode ser verificado na figura a seguir: 

 

 

 

 



 48  

Figura 8 – Exemplo de estrado 

 

   Fonte: BRASIL, 2015b 

 

Demonstra São Paulo (2012) como é a correta higienização das mãos para a 

manipulação dos alimentos conforme a imagem a seguir: 

Figura 9 – Processo para a correta higienização das mãos 

 

        Fonte: São Paulo (2012) 

 

Na quarta questão, o resultado obtido mostrou o conhecimento dos militares sobre o 

intervalo de tempo limite do transporte de alimentos até o destino final, referente à segurança 

alimentar sem que haja a abertura das caixas térmica para consumo.  

Dos militares pesquisados, foi verificado preocupação de que o tempo permitido para 

o transporte de alimentos depende da temperatura em que se encontram os alimentos dentro 

das caixas térmicas. Com 46% respondendo 1(uma) hora de transporte e 16% respondendo 

2(duas) horas de transporte com ambos dependendo da temperatura. 
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O Curso de Engenharia e o Curso de Comunicações mostraram, respectivamente, 

80% e 78% dos seus militares pesquisados preocupados com a dependência da temperatura 

afetando sobre o tempo permitido para o transporte dos alimentos. 

Em virtude dessas considerações, Batista (2006) afirma que “a manutenção das 

adequadas condições de refrigeração ou de congelação constitui um elemento crítico para 

garantir a qualidade e a segurança alimentar dos produtos alimentares perecíveis ao longo do 

transporte”. 

Já Brasil (2010) elenca textualmente algumas diretrizes em relação às temperaturas 

controladas durante o transporte de alimentos.  

Como pode ser visto a seguir: 

IX - os alimentos perecíveis crus ou prontos para o consumo devem ser transportados 

em veículo fechado, em caixas isotérmicas, dependendo da natureza, sob:  

a) refrigeração ao redor de 4ºC, com tolerância até 7ºC;  

b) resfriamento ao redor de 6ºC, não ultrapassando 10ºC ou conforme especificação 

do fabricante, expressa na rotulagem;  

c) aquecimento com tolerância mínima até 60°C; e  

d) congelamento com tolerância de até -12ºC (BRASIL, 2010, p. 107). 

 

Na quinta questão, o resultado obtido foi que os militares de uma forma geral 

apresentam o conhecimento sobre o intervalo de tempo de exposição dos alimentos quentes, 

nas caixas térmicas abertas, para o consumo final. Uma demonstração de que há preocupação 

no que tange à segurança alimentar, faltando apenas instrumentos e meios para auxiliar nesse 

maior controle da temperatura na exposição. 

Dos 114 militares pesquisados, 50% escolheram a alternativa de no máximo 1(uma) 

hora de exposição dos alimentos quentes se a temperatura for abaixo de 60ºC. Outros 33,3% 

escolheram a alternativa de no máximo 30 minutos de exposição. O Curso de Artilharia 

apresentou 75% dos seus militares pesquisados escolhendo a alternativa de 1(uma) hora de 

exposição, mostrando um certo alinhamento desse curso com as diretrizes de segurança 

alimentar para os alimentos quentes. 

Ao ensejo da conclusão deste item, São Paulo (2012) direciona a relação tempo e 

temperatura de exposição dos alimentos quentes, de acordo com figura a seguir: 

Figura 10 – Tempo e temperatura de exposição dos alimentos quentes 
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        Fonte: SÃO PAULO, 2012. 

 

É sobremodo importante assinalar as informações segundo Brasil (2015) que diz em 

seu inciso I do Artigo 34 que “os pratos quentes podem ficar na distribuição ou espera (balcão 

térmico ou “passthrough”) a 60°C por, no máximo, 6 horas ou abaixo dessa temperatura por, 

no máximo, 1 hora”. 

Na sexta questão, o resultado obtido mostrou que apesar de entre os 114 militares 

pesquisados, 37,7% escolheram a alternativa correta letra A, há ainda certo desconhecimento 

do tempo em relação à temperatura dos alimentos frios para exposição para o consumo final.  

Apenas o Curso de Engenharia e o Curso de Infantaria apresentaram, 

respectivamente, 50% e 44,4% dos seus militares respondendo a alternativa correta. 

São Paulo (2012) apresenta a diretriz da relação tempo e temperatura de exposição 

dos alimentos frios, de acordo com a imagem a seguir: 

Figura 11 – Tempo e temperatura de exposição dos alimentos frios 

 

        Fonte: SÃO PAULO, 2012. 

  

Segundo Brasil (2015), em seu inciso II do Artigo 34, “os pratos frios devem ser 

distribuídos no máximo a 10ºC por até 4 horas, e quando a temperatura estiver entre 10°C e 

21°C, só poderão permanecer na distribuição por 2 horas”. 

Em relação à entrevista, foi possível inferir que a MD42-R-01, Regulamento de 

Segurança dos Alimentos das Forças Armadas, do ano de 2015, apresenta as diretrizes 

necessárias para a execução de um correto transporte de alimentos na AMAN que obedeça 

aos requisitos mínimos de segurança alimentar. Mostrando inúmeras informações sobre os 

detalhes inerentes aos materiais, viaturas e manipuladores durante o fluxograma de alimentos 

para as Organizações Militares do Exército Brasileiro. Apresentando como complemento 

outras doutrinas de logística, alimentação e higiene da Força Terrestre que corroboram para 

um transporte de alimentos que ofereça um produto final para o consumo de seus militares 

sem contaminação. 
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 Há uma necessidade de se permitir aos militares responsáveis pelo transporte de 

alimentos na AMAN um maior acesso às informações dos manuais de alimentação do 

Exército Brasileiro. Essas informações visam suprir as lacunas de conhecimento que os 

militares apresentam no quesito transporte aliado à segurança alimentar. 
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4 CONCLUSÃO 

 

A pesquisa teve como objetivo geral a verificação das condições de armazenamento 

e manipulação da alimentação transportada nas operações realizadas na AMAN e sua 

influência sobre quesitos físicos e de saúde dos militares consumidores desses alimentos. Os 

objetivos específicos foram o de identificar as observações relativas à temperatura e higiene 

no envase dos alimentos nas caixas térmicas; verificar o correto acondicionamento das caixas 

térmicas nas viaturas militares de transporte e suas peculiaridades; verificar o tempo 

permitido do transporte entre o envase e a distribuição ao consumidor final; verificar o tempo 

de exposição dos alimentos durante a distribuição propriamente dita aos militares; apontar as 

vulnerabilidades observadas de todos os militares manipuladores de alimentos durante as 

etapas do fluxograma do transporte de alimentos executado na AMAN. O foco principal 

desses objetivos foi o de contribuir para a atividade de transporte de alimentos realizado na 

Academia Militar das Agulhas Negras e refletindo assim nas melhorias relacionadas a essa 

modalidade nas demais Organizações Militares do Exército Brasileiro. 

Os resultados encontrados foram extremamente satisfatórios, pois foram obtidos por 

meio de uma averiguação dos conhecimentos teóricos das legislações com a prática do 

transporte de alimentos realizado na AMAN, através de questionário realizado com os 

militares responsáveis pelo transporte de alimentos, pertencentes aos pelotões auxiliares dos 

cursos de Infantaria, Cavalaria, Artilharia, Engenharia, Intendência, Comunicações e Material 

Bélico da AMAN. Além de dados obtidos com entrevistas com oficias que exercem ou 

exerceram alguma atividade que auxiliasse o correto transporte de alimentos na AMAN. 

Oportuno se torna dizer que, em relação às viaturas utilizadas para o transporte de 

alimentos, há necessidade de separação de uma viatura de cada curso especialmente para o 

uso no transporte de alimentos, visto que a demanda é muito alta de viaturas durante as 

operações militares na AMAN e não está permitindo essa viatura exclusiva para o transporte 

de alimentos. A exclusividade da viatura contribuiria para as especificações de segurança 

alimentar, que evidenciaria o não contato do alimento com pessoas, equipamentos e outros 

elementos não permitidos, que contribuem para a contaminação dos alimentos. 

Contudo, foi verificado que em relação à colocação das caixas térmicas dentro das 

viaturas e as especificações desse transporte, os militares questionados demonstraram 

preocupação constante com o cuidado devido aos alimentos transportados nessas caixas 

térmicas, como o correto manuseio das caixas térmicas, e o correta e necessária higienização 

pessoal dos manipuladores dos alimentos. Porém há uma falta de conhecimento técnico no 
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quesito especificações de uma correta colocação das caixas térmicas, em relação aos estrados 

e prateleiras que contribuem para a segurança alimentar e evitam o contato das caixas com o 

chão das viaturas militares. 

Importante salientar que, apesar de todos os militares questionados demonstrarem 

uma intensa preocupação com as temperaturas e os tempos de transporte e exposição dos 

alimentos no que tange à segurança alimentar, também há um desconhecimento da legislação 

que baseia e ampara essas diretrizes da segurança dos alimentos para o consumo. O que pode 

ser comprovado pela falta de instrução específica de segurança alimentar para esses militares, 

e também à falta de equipamentos que poderiam auxiliar nesse maior controle de tempo e 

temperatura, como termômetros digitais para o controle das temperaturas, e informativos dos 

horários em que são liberados os alimentos no Setor de Aprovisionamento da AMAN para 

colocação nas caixas térmicas para transporte, para o controle mais cerrado desses militares 

em relação ao tempo de transporte de alimentos e de exposição para o consumo. Assim, de 

acordo com os gráficos apresentados, cada curso apresenta conhecimentos e deficiências 

alternadas em relação às especificações de segurança alimentar de tempo e temperatura. 

Comparando os resultados obtidos com a pesquisa bibliográfica executada, afirma-se 

que apesar de alguns desconhecimentos técnicos específicos apresentados, os militares 

procuram cumprir as observações de segurança alimentar através de seus procedimentos 

corretos, para assegurar um alimento em melhores condições de consumo após o transporte de 

alimentos nas operações militares da AMAN.  

A pesquisa partiu das hipóteses de que se há inobservância de boas práticas por parte 

dos manipuladores de alimentos durante os processos de transporte, então ocorrerá 

contaminação dos alimentos e, consequentemente, haverá sintomas e complicações na saúde 

dos militares; e que se forem identificados os pontos que apresentam precariedades durante o 

transporte operacional de alimentos na AMAN, então pode-se atuar preventivamente para 

evitar que os militares tenham a saúde comprometida e que possam prosseguir em plenas 

condições de cumprirem as missões. Convém ressaltar que os resultados obtidos através de 

questionários e entrevistas colaboraram completamente com as hipóteses, visto que apesar de 

alguns desconhecimentos técnicos dos manipuladores, os hábitos higiênicos executados 

constantemente por esses militares para o transporte de alimentos, constituem o fator mais 

importante obedecido no que tange à segurança alimentar, o que demonstra a intenção desses 

militares com a proteção dos alimentos. 

Os resultados alcançados nesta pesquisa podem ser generalizados, conforme o fato 

de que a conduta dos militares responsáveis pelo transporte e manipulação de alimentos 
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constitui um dos fatores com um maior grau de importância para garantir a segurança dos 

alimentos, bem como a sua qualidade para o consumo, e consequentemente não permitindo a 

contaminação desses alimentos e de doenças que possam surgir dessa contaminação. 

Portanto, nota-se que, pequenas ações que facilitem o acesso às informações 

necessárias sobre segurança alimentar surtirão efeitos bem maiores no desenvolvimento de 

um correto transporte de alimentos na AMAN. Tenha-se presente que, os procedimentos estão 

de acordo com o que prevê as legislações e normas vigentes, apenas as correções de alguns 

detalhes pontuais e específicos em relação aos conhecimentos técnicos da segurança alimentar 

contribuirão para os melhoramentos no fluxograma.  

A disponibilidade de termômetros digitais aos encarregados de material dos cursos 

da AMAN, a separação de uma viatura exclusiva para transporte de alimentos nas operações 

militares, a colocação de Procedimentos Operacionais Padronizados (POP) atualizados e 

espalhados nos cursos e no setor de aprovisionamento da AMAN para maior acesso de seus 

militares contribuirão para esse avanço e correção desses detalhes iniciais apontados na 

pesquisa executada. 

 A possibilidade para que todos os militares pertencentes aos pelotões auxiliares dos 

cursos da AMAN executem o Estágio de Segurança Alimentar, baseado no Programa de 

Auditoria em Segurança Alimentar - PASA da MD42-R-01, Regulamento de Segurança dos 

Alimentos das Forças Armadas de 2015, realizado pelo Curso de Intendência aos seus cadetes 

do segundo ano, ao menos uma vez ao ano, para terem os conhecimentos sobre segurança 

alimentar, mais atuais possíveis e embasados pelas novas legislações, o que refletirá em 

melhores atitudes sobre um correto manuseio dos alimentos durante todo o fluxograma de 

alimentos realizado na Academia Militar das Agulhas Negras. 

Deste modo apresentado na pesquisa, é necessário que os responsáveis pela 4ª Seção, 

Seção de Logística, de cada curso da AMAN, tomem conhecimento de todas as informações 

levantadas sobre seu respectivo curso e sobre a pesquisa em geral, para providenciarem o 

aperfeiçoamento de seus efetivos e assim contribuam para que esses militares ofereçam um 

produto proveniente do transporte de alimentos com as melhores condições no que diz 

respeito à segurança alimentar. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice A: Questionário 

 

Questionário para pesquisa de TCC: 4º Ano Cad Int Paulo Henrique 

 

1) Qual a viatura ou veículo é mais usado para o transporte de alimentos nas operações 

militares da AMAN? 

A(   ) Viatura ¾ Marruá/Land Rover; 
B(   ) Viatura 5 Ton; 
C(   ) Viatura Baú; 
D(   ) Automóveis da AMAN. 

 

2) Qual a temperatura que os alimentos quentes devem sair do setor de aprovisionamento e 

acondicionados nas caixas térmicas (Thermo Box)? 

A(   ) No mínimo a 50ºC; 
B(   ) No mínimo a 60ºC; 
C(   ) No mínimo a 70ºC; 

D(   ) No mínimo a 80ºC. 
 

3) Sobre a colocação das caixas térmicas (Thermo Box) nas Viaturas e a conduta do 

manipulador do alimento, qual a observação mais adequada para essa etapa do transporte? 
A(   ) Colocar o alimento sobre prateleiras e estrados; 
B(   ) Evitar o dano, a contaminação e a deterioração dos alimentos;  

C(   ) Realizar a atividade com as mãos previamente higienizadas; 

D(   ) Não transportar alimentos junto com pessoas. 
 

4) Qual o intervalo de tempo limite, entre o embarque das caixas térmicas e o deslocamento 

até o destino final sem a abertura das caixas, conforme a segurança alimentar prevista nos 

Manuais do Exército Brasileiro? 

A(   ) Até 1 (uma) hora, dependendo da temperatura mínima dos alimentos; 

B(   ) Até 2 (duas) horas, independente da temperatura mínima dos alimentos; 
C(   ) Até 1 (uma) horas, independente da temperatura mínima dos alimentos; 

D(   ) Até 2 (uma) horas, dependendo da temperatura mínima dos alimentos. 
 

5) Qual o tempo limite/temperatura de exposição dos alimentos QUENTES nas caixas 

térmicas abertas para serem servidos os alimentos, conforme a segurança alimentar 

prevista nos Manuais do Exército Brasileiro? 

A(   ) Até 30 minutos se a temperatura for abaixo de 60ºC; 
B(   ) Até 1 (uma) hora se a temperatura for abaixo de 60ºC; 

C(   ) Até 4 horas se a temperatura for acima de 60ºC; 
D(   ) Até 6 horas se a temperatura for abaixo de 60ºC. 
 

6) Qual o limite tempo x temperatura de exposição dos alimentos FRIOS nas caixas térmicas 

abertas para serem servidos os alimentos, conforme a segurança alimentar prevista nos 

Manuais do Exército Brasileiro? 
A(   ) No máximo a 10°C até 4 horas, e entre 10°C e 21°C até 2 horas; 

B(   ) No máximo a 12ºC até 4 horas, e entre 12°C e 23°C até 1 hora e meia; 

C(   ) No máximo a 14°C até 3 horas, e entre 14°C e 25°C até 1 hora; 

D(   ) No máximo a 15°C até 3 horas, e entre 15°C e 26°C até 1 hora. 
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Apêndice B: Entrevista 

 

Entrevista para pesquisa de TCC: 4º Ano Cad Int Paulo Henrique 

 

1) Sobre a utilização das Viaturas ¾ Marruá/Land Rover e 5 Ton para o transporte de 

alimentos na AMAN, são as Viaturas corretas para esse transporte? Apresente algumas 

observações positivas e negativas sobre esse tipo de transporte de alimentos na AMAN. 

 

2) Qual a temperatura mínima que os alimentos quentes estão saindo do setor de 

aprovisionamento e sendo acondicionados nas caixas térmicas (Thermo Box)? 
 

3) Sobre a colocação das caixas térmicas (Thermo Box) nas Viaturas e a conduta do 

manipulador do alimento (militares dos Cursos), é executado de modo adequado? Cite 

observações positivas e negativas sobre essa etapa do fluxograma de transporte de 

alimentos da AMAN. 

 

4) Cite algumas oportunidades de melhoria para as etapas do transporte de alimentos 

realizado na AMAN, bem como melhorias possíveis do Setor a que pertence para 

contribuir com essas melhorias? 

 

 

 

 


