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Senhores (as) Diretores (as), 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Encaminhamos a V.Sª orientações referente ao uso e instalação 

do balcão térmico móvel nas unidades escolares: 

 

Instalação do balcão 

▪ Modelo considerado: com 02 (duas) resistências de 2500 W 

cada. 

▪ Alimentado por um quadro de luz existente à no máximo 50,00 

m de distância, ligado por disjuntor bifásico 2X30 A (ampéres), 

3 fios de 10 mm2 (2 fases + 1 terra), em eletrotudo 

galvanizado de 1", para ligação em tomada tripolar de 25A. 

 

Cuidados Diários: 

▪ Nunca ligar o equipamento sem antes supri-lo com água; 

▪ Regular o termostato entre 80◦ e 90◦ C, deixando a água 

aquecer por 1h antes de colocar as cubas; 

▪ Trocar a água diariamente; 

▪ A limpeza deve ser feita com o balcão térmico desligado, 

inclusive da tomada; 

▪ Utilizar somente detergente ou sabão neutro, além de esponja 

macia; 

▪ Nunca utilizar objetos pontiagudos e esponjas de aço.  



▪ A água do balcão térmico deve ser trocada diariamente e 

mantida a temperatura de oitenta a noventa graus Celsius. Esta 

temperatura deve ser aferida durante o tempo de distribuição. 

▪ O balcão térmico deve ser guardado na cozinha após o uso para 

evitar ficar exposto no pátio ou local aberto, a fim de evitar 

poeiras e insetos. 

 

 

Tempo e temperatura dos alimentos 

 

▪ Os alimentos expostos para o consumo imediato devem 

obedecer aos critérios de tempos x temperaturas, 

apresentados na tabela a seguir. Os alimentos que não 

observarem esses critérios devem ser desprezados. 

 

 

Tipo de 

preparação 

Temperatura 

em ºC (no 

centro 

geométrico)* 

Tempo de 

exposição em 

horas 

Alimentos 

quentes 

Mínima de 60 Máximo 6 

Abaixo de 60 Máximo 1 

 

*Para garantir que o alimento fique a 60ºC, a temperatura do 

termostato do balcão deverá estar no mínimo a 80ºC. 

 

 

  

Atenciosamente, 
 

Aline Teixeira Lima 
Nutricionista 

                 
   De acordo 

    



Fábio Augusto Negreiros 

Dirigente Regional de Ensino 
 


