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Introdução 

No Brasil, os restaurantes por quilo, também 
conhecidos como restaurantes do tipo self 
service, são responsáveis por grande parte 
das refeições servidas fora do domicílio. A 
dimensão e a importância do setor na 
economia nacional podem ser mensuradas 
a partir dos números gerados por esse 
segmento (ABERC, 2013). 
Nos estabelecimentos que oferecem esse 
serviço, rigorosas práticas higiênicas no 
preparo são essenciais para garantir a 
produção de um alimento seguro 
(CHOUMAN et al., 2010).  
A implementação dessas Boas Práticas de 
Manipulação, visam o aperfeiçoamento e 
controle sanitário desse seguimento para 
produção de alimentos seguros e com 
qualidade, com a finalidade de evitar a 
contaminação cruzada (CARVALHO et al., 
2012 e BRASIL, 2014). 

Objetivo 

Objetivou-se nesse trabalho avaliar as 
condições de boas práticas de fabricação de 
três restaurantes em distintos pontos da 
cidade de Marabá-Pará, a fim de verificar o 
nível de conformidades apresentadas pelos 
estabelecimentos perante as condições 
estabelecidas pela RDC n° 52, de 29 de 
setembro de 2014. 

Materiais e Métodos 

O presente trabalho foi desenvolvido em três 
restaurantes do tipo self-service escolhidos 
aleatoriamente em três pontos distintos do 
município de Marabá/Pará, com 
atendimento a um público aproximado de 
200-400 pessoas/dia. O instrumento 
utilizado para avaliar as condições de Boas 

Práticas foi um check list (ANEXO A), 
desenvolvido com base na Resolução da 
Diretoria Colegiada (RDC) nº 52 de 29 de 
setembro de 2014. Os resultados foram 
tabulados em planilha eletrônica do 
Microsoft Excell Professional Plus 2013. 
As opções de respostas para o 
preenchimento da folha de verificação 
foram: “Sim” (S) - quando o estabelecimento 
atendeu ao item observado; “Não” (N) - 
quando o mesmo apresentou não 
conformidade; e “Não Aplicável” (NA) - não 
foram avaliados por não apresentarem o 
subitem em questão. 

Resultados e Discussão 

Os resultados foram baseados nas 
edificações e instalações, equipamentos 
móveis e utensílios, manipuladores, fluxo de 
produção e sistema da garantia da 
qualidade, como representado na Figura 1. 
 
Figura 1. Aspectos Avaliados nos três 
restaurantes da cidade de Marabá/PA 

Nota: S (Sim); N (Não); N/A (Não atende) 

No Gráfico 1 é demonstrado o resultado em 
âmbito global para os requisitos avaliados 
no roteiro de verificação, perante as 
conformidades apresentadas nos 
estabelecimentos A, B e C. 
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Gráfico 1- Resultado Global para 
conformidades dos Restaurantes de 
Marabá-PA 

 

Percebeu-se que entre os dados 
apresentados o restaurante B foi o que 
apresentou o maior número de 
conformidade, e o que mais se aproxima das 
Boas Práticas de Fabricação de acordo com 
Brasil (2014), se enquadrando perante 
avaliação como estabelecimento Bom (75% 
a 100). Entretanto, os outros 
estabelecimentos ficaram classificados 
como Ruim (0% a 50,0%), tendo que se 
adequar as exigências legais. 

Conclusão 

Conclui-se que a maioria dos restaurantes 
pesquisados não possui condições de 
higiene satisfatória, de forma que não 
atendem as regras básicas para obtenção 
de alimentos seguros. Portanto, é de 
extrema importância a aplicação periódica 
deste guia de verificação por proprietários 
de restaurantes, de forma que o 
processamento e distribuição das refeições 
sejam linhas cruciais de defesa na 
prevenção de toxinfecções. 
____________________ 
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