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RESUMO 

 
O alimento é essencial para a vida humana, no entanto, o mesmo deve ser servido 

obedecendo determinadas normas, a fim de que não esteja contaminado e cause 

qualquer tipo de prejuízo à saúde do indivíduo. A AMAN serve centenas de refeições 

diariamente, devendo o cuidado com os gêneros alimentícios ser redobrado. Assim 

sendo, optou-se por realizar um estudo no setor de estoque de gêneros alimentícios 

da instituição, a fim de verificar se a mesma segue as normas e legislações de 

segurança alimentar, uma vez que o tema é de grande relevância para o Exército 

Brasileiro. 

 

Palavras-chave: Segurança Alimentar. Estoque. AMAN. 

 

ABSTRACT 

 

Food is essential for human life, however, it must be served by obeying certain rules, 

so that it is not contaminated and causes any kind of harm to the health of the 

individual. The AMAN serves hundreds of meals daily, and food care must be doubled. 

Therefore, it was decided to carry out a study in the food sector of the institution, in 

order to verify if it follows the norms and laws of food safety, since the subject is of 

great relevance for the Brazilian Army. 

 

Keywords: Food Security. Stock. AMAN. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A legislação brasileira, bem como as Portarias seguidas pelo Exército Brasileiro 

são claras em relação à Segurança Alimentar, determinando normas e procedimentos 

para a armazenagem de gêneros alimentícios, garantido assim que a qualidade final 

do produto seja preservada. 

O setor de aprovisionamento da Academia Militar das Agulhas Negras – AMAN 

armazena gêneros alimentícios que são utilizados diariamente para a produção de 

centenas de refeições, sendo que um mal acondicionamento de qualquer um destes 
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insumos poderia causar danos irreparáveis à instituição, pois o consumo de alimentos 

contaminados ou inadequados podem levar a óbito. 

Desta forma, é fundamental que as pessoas que ali trabalham sejam 

capacitadas e sigam o Programa de Auditoria em Segurança Alimentar – PASA, o 

qual de acordo com Brasil (2012, p. 12): é “um conjunto de medidas que visa melhorar 

a atividade de alimentação na Força Terrestre através de padronizações de 

procedimento e na aplicação das Boas Práticas de Fabricação de alimentos com 

vistas a Certificação.” 

Justifica-se o tema devido à relevância do mesmo para o meio militar, o qual 

deve seguir os padrões de Segurança Alimentar, garantindo assim refeições de 

qualidade, livre de qualquer tipo de problema, o que poderia colocar em risco a 

operacionalidade da tropa.  

Assim sendo, questiona-se: O setor de Aprovisionamento da AMAN pratica 

todas as normas de Segurança Alimentar de forma que sejam cumpridas as 

exigências necessárias para a certificação do PASA? Quais os aspectos já adequados 

às exigências do PASA? Quais ainda não atendem tais exigências? Quais as 

sugestões para adequação de alguma exigência ao PASA? 

 

2. SEGURANÇA ALIMENTAR E O ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA 

AMAN 

 

A AMAN serve diariamente centenas de refeições, as quais devem obedecer 

os padrões de qualidade dentro das normas de Segurança Alimentar. Assim, o setor 

de Aprovisionamento da instituição deverá armazenar os gêneros alimentícios de 

acordo com as normas estabelecidas para tal. 

Um mal armazenamento pode ocasionar sérios problemas de saúde quando o 

alimento chegar ao consumidor final. Segundo Silva Junior (2010), a intoxicação 

alimentar é frequentemente causada por bactérias de alimentos que foram 

incorretamente armazenados, preparados, manuseados ou cozidos. Alimentos 

contaminados com bactérias causadoras de intoxicação alimentar podem ter 

aparência, cheiro e sabor normais. Se o alimento não for armazenado 

adequadamente, as bactérias podem se multiplicar em níveis perigosos. 
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Bactérias que envenenam alimentos crescem e se multiplicam mais 

rapidamente na zona de perigo de temperatura entre 5 ° C e 60 ° C. É importante 

manter alimentos de alto risco fora desta zona de temperatura (SILVA JUNIOR, 2010). 

Assim, necessário se faz que o setor de aprovisionamento da AMAN, ao 

receber os gêneros alimentícios, siga uma série de etapas a fim de prevenir 

contaminação dos mesmos.  

Necessário se faz um estudo de caso no setor de Aprovisionamento da AMAN, 

a fim de verificar se as atividades de armazenamento de gêneros alimentícios estão 

de acordo com a legislação vigente a respeito de Segurança Alimentar. 

O fato de escolher esse tema diz respeito à preocupação com a saúde dos 

militares da instituição, pois sabe-se que um alimento contaminado quando servido 

pode ocasionar sérios problemas de saúde, podendo até mesmo levar a óbito. 

Brasil (2015, p. 33) em seu art. 15 prevê que: 

 

Art. 15. O depósito para armazenamento de gêneros deve ser limpo, 
organizado, ventilado, sem receber luz solar direta, livre de entulhos e de 
material tóxico. Parágrafo único. O material de limpeza, embalagens e 
descartáveis devem ser armazenados em separado. 

 

Assim sendo, pretende-se realizar um estudo de campo no setor de 

Aprovisionamento da AMAN, bem como verificar a legislação que diz respeito à 

Segurança Alimentar, a fim de constatar se há algum tipo de irregularidade e caso 

exista, sugerir modificações para saná-las. 

 

CONCLUSÃO 

 

Trata-se de um tema fundamental para o Exército Brasileiro, principalmente a 

AMAN, que serve centenas de refeições diariamente, devendo ser observado os 

preceitos da Segurança Alimentar, desde o recebimento, estocagem, distribuição e 

consumo final dos gêneros alimentícios. 

A ingestão de alimentos contaminados tem relação com várias doenças que 

levam a internações e algumas vezes a óbito, devido à persistência de diarreia. Com 

isso criaram-se normas que devem ser seguidas com a finalidade de extinguir esse 

tipo de mal. O setor de aprovisionamento está sujeito a estas normas, para que a 

armazenagem de gêneros alimentícios seja feita de forma adequada, garantindo 
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assim a segurança para o consumo final. Com isso, as pessoas que trabalham nestes 

setores devem ser capacitadas para tal, seguindo os métodos de estoque e 

armazenagem previstos no Regulamento de Segurança dos Alimentos das Forças 

Armadas. 

Se não houver a observância dos métodos de estoque/armazenamento de 

gêneros alimentícios por parte das pessoas que trabalham no setor de 

aprovisionamento da AMAN, então a segurança alimentar dos cadetes da AMAN 

estará comprometida. 

Se, nos serviços relacionados a estoque/armazenagem dos alimentos não 

são seguidos os métodos previstos no Regulamento de Segurança dos Alimentos das 

Forças Armadas, há um grande risco de contaminação do alimento servido 

diariamente aos Cadetes da AMAN. 
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