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Apresentação

Para atender à demanda da crescente população mundial, a 
produção e a industrialização de alimentos ocorrem, cada vez 
mais de forma intensiva, o que aumenta os riscos de grandes 
surtos de doenças veiculadas por alimentos (DVA). Soma-se 
a esse fato, as mudanças nos hábitos alimentares e a falta de 
informações sobre as formas corretas de manuseio,  preparo 
e conservação dos alimentos que intensificam o problema, 
levando os governos de todos os países a atuarem para mel-
horar o nível de segurança dos alimentos. Por outro lado, o 
nível de preocupação e de exigência dos consumidores com 
relação aos aspectos segurança e qualidade dos alimentos 
têm aumentado, principalmente, devido à facilidade com que 
as informações relativas a surtos de DVA circulam, em tempo 
real, via internet, em uma teia global de intercomunicações 
da qual participa uma percentagem expressiva da população, 
mesmo das regiões mais afastadas. 

As normas, padrões, diretrizes para o comércio de alimentos 
são estabelecidos pela Comissão do Codex Alimentarius e 
são considerados referenciais pela Organização Mundial do 
Comércio (OMC) e Organização Mundial da Saúde (OMS).

O Brasil, como país membro da OMC e da OMS, tem investido, 
através do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (MAPA) e do Ministério da Saúde (MS), na criação de 
regulamentos técnicos relacionados com a aplicação das Boas 
Práticas, de procedimentos operacionais, como os PPHO e os 
POP e do Sistema APPCC, para internalizar as normas, padrões 
e diretrizes do Codex Alimentarius.

A Dzetta-Projetos, Consultorias e Treinamentos é uma em-
presa cujos sócios tem uma vasta experiência em segurança 
de alimentos. Por mais de 10 anos, sua equipe vem assesso-
rando a elaboração e a execução de projetos para o Sistema 
S (Senai, Sebrae, Senac, Sesi, Sesc, Senat e Senar) e atuando 
em convênios entre essas instituições   e órgãos do governo, 
compreendendo a coordenação e a participação na: criação 
de conteúdos e metodologias, capacitação de multiplicadores, 
consultores, auditores e técnicos de empresas, criação de siste-
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mas de gestão e implantação das Boas Práticas e do Sistema 
APPCC em empresas. Dentro deste contexto, atuou em todo 
o território nacional e em todos os elos da cadeia produtiva.  
Atuou, também, em programas orientados para o ensino fun-
damental e para o consumidor, com o objetivo de aumentar 
o nível de conscientização em relação às práticas corretas de 
preparo, manutenção e armazenamento dos alimentos.

Toda essa vasta experiência motivou a Dzetta a produzir con-
teúdos e metodologias e assim, ampliar sua participação nessa 
importante tarefa de difundir os conhecimentos e as práticas 
relacionadas com a segurança dos alimentos.

O presente livro, direcionado aos colaboradores das unidades 
de produção/manipulação de alimentos, aborda de forma sim-
ples e objetiva o tema Segurança de Alimentos, apresentando 
os perigos e mostrando formas de controlá-los através das 
Boas Práticas e do Sistema APPCC.

Paschoal G. Robbs

Diretor-Presidente

Dzetta-Projetos, Consultorias e Treinamentos
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