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INTRODUÇÃO 

A gastronomia é reconhecida como agente turístico capaz de motivar roteiros alternativos, fato que motiva 
muitas atividades. Nesse sentido, de acordo com o conceito de turismo gastronômico, a comida não é vista 
apenas como um elemento nutricional, mas sim uma oportunidade de conhecer e se conectar com a cultura 
ao redor de um prato típico. Em seu estudo, Gimenes (2009) apontou esse segmento como um elemento 
diferencial na cultura, no lazer e no entretenimento. 

Assim sendo, a gastronomia e os conhecimentos correlacionados a ela são elementos obrigatórios nos 
cursos em Hotelaria e Turismo. Disciplinas da área de alimentação, comumente descritas como “Alimentos e 
Bebidas” ou simplesmente “A&B”, estão presentes na formação de profissionais desse segmento, abordando 
rotinas de serviços de alimentação presentes dentro e fora de hotéis e outros meios de hospedagem (MH); 
o que pode ser justificado em função da presença dos departamentos de A&B nos hotéis e do fato de a 
Gastronomia ser um grande atrativo turístico para muitos viajantes.

 Por conta disso, parte dos conteúdos referentes à A&B demanda a utilização de um laboratório onde são 
realizadas simulações das rotinas de produção de refeições.

A presença das ciências turísticas e hoteleiras no meio acadêmico ainda está sendo construída lentamente. No 
Brasil, o primeiro curso em Turismo reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) data de 1971, o 
que pode ser considerado tardio, tendo em vista que o potencial turístico do país sempre foi altíssimo devido 
a seus atrativos naturais e culturais. Além disso, é uma área que até hoje enfrenta inibição pela sociedade 
científica, que duvida da relevância das reflexões em torno dos fenômenos turísticos (MATIAS, 2012).

Diversos recursos podem ser usados no processo ensino-aprendizagem, visando apresentar os conteúdos 
técnicos aos alunos de forma mais dinâmica que a tradicional (a partir de aulas expositivas), na qual o 
professor atua como um expositor dos tópicos das disciplinas. Nesse sentido, torna-se relevante incluir 
atividades como as aulas práticas no planejamento docente, fato que tem impulsionado a adição de aulas 
práticas aos projetos pedagógicos de curso (PPC) no ensino de nível superior.

De acordo com Castelli (2016), o departamento de Alimentos e Bebidas (A&B), pode gerar 40% da receita 
de um meio de hospedagem, sendo a segunda maior fonte de renda, atrás apenas da hospedagem. Apesar 
disso, esse autor destaca que os departamentos de A&B são setores cujo custo de manutenção e mão de obra 
são elevados, o que fomenta a necessidade de uma gestão de processos ainda mais eficiente por parte de 
gestores e colaboradores. 

Por conta dessas questões, o Departamento de A&B demanda profissionais fortemente capacitados para 
pensar operacional e estrategicamente, de forma a evitar desperdícios e prejuízos. Por isso, as vivências 
proporcionadas pelas aulas práticas realizadas durante os cursos de formação em nível superior podem 
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contribuir significativamente para a capacitação dos alunos, uma vez que, por meio dessas aulas, é possível 
não apenas visualizar, mas também vivenciar as possíveis demandas de um departamento tão complexo.

De acordo com as especificidades de cada área do conhecimento, os laboratórios são necessários para a 
realização de aulas práticas. Esse tipo de espaço permite que o aluno atue de forma mais ativa no processo 
ensino-aprendizagem, uma vez que ele é o responsável pela materialização da atividade proposta a partir de 
uma aula prática.

Pelo exposto, faz necessário suprir a carência de materiais, estruturas, tecnologias e conhecimentos, em geral, 
pertinentes à manipulação de alimentos voltados para hotelaria. Desta forma, contemplar não somente as 
exigências sanitárias, mas também os aspectos gerenciais (custos e aproveitamento de produtos) e sensoriais 
(plena satisfação do cliente).

É importante ressaltar que o laboratório, mesmo sem a finalidade de produção de alimentos e bebidas 
em larga escala, deve ser executor das leis que garantem a segurança do alimento, já que estas foram 
desenvolvidas para certificar o direito a uma alimentação de qualidade, mantendo a dignidade humana, como 
garantido por lei (BRASIL, 2006). Quando respeitadas as diretrizes de segurança do alimento, os produtos 
alimentícios trarão menores ameaças à saúde do consumidor e exercerão seu papel nutricional em totalidade.

Assim sendo, as questões que envolvem a segurança do alimento devem ser rotinas de laboratórios da área de 
alimentação, com objetivo de propiciar aulas práticas adequadas à formação satisfatória do discente.  

Durante o processo de formação do discente em um curso de nível superior, os graduandos devem 
compreender esse tipo de processo como um conjunto de etapas que visa não somente à integridade 
sensorial dos alimentos para promover o encantamento do cliente, mas também a segurança desses.

Adicionalmente, Nascimento, Ribeiro e Batista (2014) destacaram que “realizar atividades práticas no ensino 
superior representa uma alternativa para fomentar, junto aos alunos, formas de aplicar os conhecimentos 
obtidos em aulas expositivas”. Assim, admite-se a relevância da adequação de todo laboratório destinado ao 
ensino às normas preconizadas pela legislação vigente. Especificamente no caso de cozinhas experimentais há 
necessidade de atender aos parâmetros da legislação sanitária de alimentos destinada aos estabelecimentos 
produtores de refeições, embora o objetivo desse tipo de laboratório não seja a comercialização de Alimentos 
e Bebidas. Além das questões ligadas à segurança do alimento, a segurança do trabalho também merece 
destaque nas rotinas dos laboratórios.

Peixoto (2010) definiu segurança do trabalho como o “conjunto de medidas adotadas visando minimizar os 
acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade e a capacidade de trabalho 
das pessoas envolvidas”. Nesse sentido, destaca-se que a segurança do trabalho envolve para aspectos como a 
manutenção de estruturas, equipamentos e dinâmicas pessoais para garantir a saúde física e mental de todos 
que participarem desse ambiente.

O comprometimento com a segurança de alunos e colaboradores em um laboratório deve ser constante e 
minucioso. Um local em conformidade propicia um melhor aprendizado e engajamento necessários na 
formação de novos profissionais, assim como os funcionários precisam se sentir cuidados e com qualidade de 
vida para realizarem suas funções com maior engajamento, gerando uma maior eficiência e eficácia.

Os cuidados com o layout (que está muito relacionado à segurança do trabalhador) já foram apontados em 
pesquisas científicas realizadas em unidades produtoras de refeição (FLESSAS et al., 2014; FREITAS; GONZALEZ 
JÚNIOR, 2013; FERREIRA et al., 2011). Além desses, os aspectos correlatos à segurança do alimento também 
já foram destacados em estudos pregressos acerca da produção de refeições (HARRIS et al., 2015; VILA, 
SILVEIRA; ALMEIDA, 2014; SOUZA et al., 2009). 
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O objetivo do presente trabalho foi apresentar um relato de experiência acerca da elaboração de Procedimentos 
Operacionais Padronizados (POP) para o Laboratório de Alimentos e Bebidas destinado ao curso de bacharelado 
em Hotelaria, com ênfase em aspectos de segurança do alimento e segurança do trabalho.

METODOLOGIA

CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

A pesquisa foi desenvolvida com caráter exploratório, considerando que o intuito da mesma foi o 
aperfeiçoamento e a descoberta de novas vertentes (GIL, 2002) no que tange à utilização segura do 
laboratório, visando propiciar uma expressiva contribuição para o processo de aprendizado nas Instituições de 
Turismo e Hotelaria. 

O presente trabalho foi estruturado com as características de uma pesquisa qualitativa. Esta, por sua vez, 
busca, segundo Neves (1996), “a obtenção de dados descritivos mediante contato direto e interativo do 
pesquisador com a situação objeto de estudo”. Desta forma, buscou-se compreender as dinâmicas e as 
necessidades ao redor do universo de um laboratório inserido em uma instituição de ensino superior, voltado 
às aulas práticas da área de A&B de um curso de bacharelado em Hotelaria.

COLETA DE DADOS 

Para desenvolver os POP, inicialmente foram consideradas as contribuições fornecidas pelas professoras e 
monitoras da área de A&B, bem como da técnica que também trabalha no laboratório. Essas contribuições 
foram debatidas oralmente pelos membros da equipe, em reuniões específicas para essa finalidade, visando 
à elaboração de um material adequado à realidade do laboratório, considerando as dinâmicas desse 
espaço. Brondani (2010) destacou o trabalho em equipe como uma “união de conhecimentos, habilidades, 
criatividade, bem como saber ouvir, comunicar e valorizar a opinião do outro”. Desta união, ainda segundo o 
mesmo autor, por meio do diálogo e da exposição de ideias, ainda que estas sejam divergentes, foi possível 
aumentar a produtividade na capacidade de aprendizagem e na produção de conhecimento, uma vez que era 
presente o objetivo em comum de toda esquipe. 

Nesses encontros, foi utilizada a técnica de brainstorming, segundo metodologia descrita por Buchele et al. 
(2017), na qual as informações provenientes de feedbacks internos e externos pela organização fomentaram 
o processo criativo de alternativas inovadoras em diversos campos de atuação, sejam eles profissionais ou 
acadêmicos.  Segundo Mazzotti, Broega e Gomes (2012), define-se como brainstorming a técnica em que é 
gerada uma maior quantidade de ideias perante uma questão específica e, desta forma, é possível elaborar as 
soluções que melhor se adequem a esta.

 Para a realização da pesquisa, foi realizada uma acurada coleta de dados em torno dos pormenores que o 
ensino de aula práticas em um laboratório possa apresentar. Por definição, de acordo com Barbosa (1999), a 
escolha da técnica de coleta de dados correta propicia precisão e confiabilidade. Desta forma, as conclusões 
tomadas ao fim do trabalho serão mais compatíveis com os objetivos do mesmo.

Isto posto, optou-se por adotar uma revisão bibliográfica e observação participante como técnicas de coletas 
de dados. A primeira propicia arcabouço teórico para contextualizar os propósitos desta pesquisa e, de acordo 
com Botelho, Cunha e Macedo (2011), por meio dos trabalhos de revisão surgem possibilidades de novas 
teorias, pesquisas e suas respectivas organizações e discussões.
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Assim sendo, percebe-se que na revisão bibliográfica a pesquisa tem sua fundamentação, sua validação 
e seu aparato perante a comunidade científica. A observação participante foi adotada no presente 
trabalho em razão de as autoras serem agentes atuantes do laboratório definido como campo de 
pesquisa e desenvolverem, em sua rotina, atividades de ensino, pesquisa e extensão neste espaço. 
O processo de desenvolvimento dessa pesquisa iniciou-se em abril de 2018, com duração de 12 meses. 

DESENVOLVIMENTO DOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRONIZADOS (POP)

Os Procedimentos Operacionais Padronizados (POP) “descrevem cada passo crítico e sequencial que deverá ser 
dado pelo operador para garantir o resultado esperado da tarefa” (GUERRERO; BECCARIA; TREVIZAN, 2008). 

Para desenvolver os POP, as principais referências foram a Resolução RDC nº. 275, de 21 de outubro de 2002 
(BRASIL, 2002) e a Resolução RDC nº. 216, de 15 de setembro de 2004 (BRASIL, 2004), legislações emitidas 
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), agência reguladora do Ministério da Saúde que emite 
legislações acerca da higiene e da qualidade sanitária dos alimentos. As legislações supracitadas abordam 
os requisitos fundamentais para a produção segura dos alimentos, ou seja, para elaborar alimentos que não 
veiculem contaminantes. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O laboratório de A&B da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro foi estruturado de modo a atender 
a demanda multidisciplinar, com foco no ensino da manipulação de alimentos. No espaço em questão, são 
realizadas atividades como aulas, workshops e palestras, além de coffee breaks e refeições para outros 
eventos da universidade.  

Considerando as demandas supracitadas, foi decido, após a realização dos brainstormings, que a equipe 
desenvolveria diretrizes que garantissem a segurança dos usuários, dos alimentos manipulados e utilização 
correta dos equipamentos e dos utensílios. Com relação a este último ponto, foram destacados, para a criação 
dos POP, os insumos relacionados aos maiores riscos de acidentes, como fogões e facas. 

Além dos pontos citados anteriormente, é pertinente destacar a importância de uma pesquisa com o tema em 
questão, visto que a mesma foi desenvolvida para um laboratório para aulas em um curso de Hotelaria, este 
integrante da área das Ciências Sociais Aplicadas: ao reunir o referencial teórico para este trabalho, foi possível 
destacar que grande parte das demais pesquisas que versa sobre a segurança em laboratórios é direcionada 
às áreas da saúde e biologia (FARIA et al., 2011; MENDES et al., 2011; SANGIONI et al., 2010). 

Também é importante destacar que um laboratório, conforme o presente objeto de estudo, possui grande 
importância no processo de formação dos discentes, considerando que as atividades experimentais 
desenvolvidas no espaço supracitado complementam os estudos teóricos e simulam os procedimentos 
para produzir refeições, este um processo básico da área de A&B. Destaca-se que, para propiciar aulas de 
qualidade, é relevante cumprir, nesses espaços, as normas relativas à legislação sanitária e à segurança do 
alimento.

Assim sendo, considerando essas duas áreas, foram elaborados seis POP, conforme apresentado na Tabela 1:
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Tabela 1. Procedimentos Operacionais Padronizados (POP) elaborados para um laboratório de Alimentos e Bebidas e seus focos

Nos itens a seguir, serão apresentados esses Procedimentos Operacionais Padronizados (POP), documentos 
que devem ser aprovados e destinados a um grupo específico de pessoas, ou a todos os usuários do espaço 
(nesse caso, professores, técnicos e discentes). Além disso, os POP devem ser revisados periodicamente, a fim 
de acompanhar possíveis mudanças nas dinâmicas dos espaços aos quais se destinam.

1. POP PARA LAVAGEM DE MÃOS

O Quadro 1 apresenta o POP referente à lavagem de mãos.

Quadro 1. Procedimentos Operacionais Padronizados (POP) referentes à lavagem de mãos para  
um laboratório de Alimentos e Bebidas (A&B).
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A lavagem das mãos é considerada uma das principais ações para reduzir riscos de contaminação dos 
alimentos. De acordo com Rebouças et al. (2017) e Abdel-Dayem et al. (2014), esse tipo de operação é de 
grande importância para a manipulação de alimentos, visto que mãos mal lavadas podem contaminar esses 
produtos com microrganismos e parasitos. 

2. POP PARA HIGIENIZAÇÃO DE HORTIFRÚTI

O Quadro 2 apresenta o POP referente à higienização de hortifrúti.

Quadro 2. Procedimentos Operacionais Padronizados (POP) referentes à higienização de hortifrúti para  
um laboratório de Alimentos e Bebidas (A&B)
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Manipular corretamente os gêneros alimentícios que compõem o grupo dos hortifrútis (frutas e hortaliças) é 
importante para a redução drástica da carga microbiana desses produtos. Segundo a Resolução RDC nº275, 
de 21 de outubro de 2002 (BRASIL, 2002), as operações que compõem a higienização compreendem a 
limpeza e a sanitização. Ainda de acordo com a legislação em questão, limpeza é a operação de remoção de 
terra, resíduos de alimentos, sujidades e ou outras substâncias indesejáveis. Já a desinfecção é a operação 
de redução, por método físico e ou agente químico, do número de microrganismos a um nível que não 
comprometa a segurança do alimento.

3. POP PARA HIGIENIZAÇÃO DE BANCADAS

O Quadro 3 apresenta o POP referente à higienização de bancadas.

Quadro 3. Procedimentos Operacionais Padronizados (POP) referentes à higienização de bancadas para  
um laboratório de Alimentos e Bebidas (A&B)
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A manipulação dos alimentos dentro do laboratório ocorre principalmente sobre as bancadas, fato que 
aponta a importância de elaboração de um POP abordando a higienização dessa superfície. Essa operação 
é amplamente praticada em cozinhas profissionais, conforme corroborou pesquisa de Medeiros, Carvalho 
e Franco (2017), a qual constatou que todos os manipuladores de alimentos participantes da pesquisa 
higienizavam as bancadas da área de produção, no mínimo, antes e após as atividades de trabalho.

4. POP PARA ADEQUAÇÃO DA INDUMENTÁRIA E APRESENTAÇÃO PESSOAL 
DOS USUÁRIOS DO LABORATÓRIO

O Quadro 4 apresenta o POP referente às normas de indumentária e apresentação pessoal. 
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Quadro 4. Procedimentos Operacionais Padronizados (POP) referentes à adequação da indumentária e apresentação pessoal dos 
usuários para um laboratório de Alimentos e Bebidas (A&B)



126

Indumentária e apresentação pessoal adequadas ao trabalho em um laboratório de A&B representam 
importantes elementos tanto da segurança do alimento quanto da segurança ocupacional. Por conta disso, há 
necessidade não apenas de uma vestimenta e de sapatos adequados para esse tipo de função, mas também 
de orientar os usuários do espaço no que tange a itens como adornos e apresentação pessoal.

5. POP PARA MANIPULAÇÃO SEGURA DE FACAS

O Quadro 5 apresenta o POP referente à manipulação segura de facas.

Quadro 5. Procedimentos Operacionais Padronizados (POP) referentes à manipulação segura  
de facas para um laboratório de Alimentos e Bebidas (A&B)
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Facas são utensílios muitos relacionados a riscos ocupacionais de acidentes. Entende-se por riscos 
ocupacionais “...a existência de probabilidade de um trabalhador sofrer algum dano resultante de suas 
atividades profissionais...”. Os RO podem ser de natureza física, ergonômica, de acidentes, química e biológica 
(BRASIL, 1978). 

6. POP PARA USO SEGURO DO FORNO E DO FOGÃO
O Quadro 6 apresenta o POP referente ao uso seguro do forno e do fogão.
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Quadro 6. Procedimentos Operacionais Padronizados (POP) referentes ao uso seguro do forno  
e do fogão para um laboratório de Alimentos e Bebidas (A&B)
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Forno e fogão, equipamentos essenciais em quaisquer áreas de produção de refeições, estão relacionados 
a muitos casos de acidentes de trabalho, estando, portanto, envolvidos em riscos ocupacionais. Pesquisa de 
Jeong (2015), realizada em cozinhas de restaurantes comerciais, evidenciou que as operações de preparo dos 
alimentos, com destaque àquelas que envolvem tratamento térmico, foram as mais relacionadas à ocorrência 
de acidentes em cozinhas profissionais.

CONCLUSÕES

Após as etapas de brainstorming e coleta de dados, foi possível perceber quais processos demandavam, 
com maior urgência, a criação e a implementação de Procedimentos Operacionais Padronizados (POP) 
para o espaço em questão. Além disso, cabe ressaltar a necessidade de elaborar outros POP, além daqueles 
apresentados nessa pesquisa, a fim de normatizar de maneira ainda específica o trabalho no laboratório de 
Alimentos e Bebidas da UFRRJ. 

Destaca-se que a implantação de POP é uma importante estratégia para garantir a eficiência e a eficácia nas 
atividades operacionais realizadas no âmbito do laboratório, tanto no que tange à segurança do trabalho 
quanto à segurança alimentar. 
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