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Resumo

Falhas múltiplas peculiares como instalações precárias, exposição e 

armazenamento inadequado dos alimentos, higiene precária e manipulação inadequada 

podem repercutir negativamente nas condições de saúde dos consumidores de feiras livres. 

O objetivo deste trabalho foi observar e avaliar feiras livres realizando uma avaliação da 

estrutura física e do comércio realizado. Trata-se de um estudo etnográfico de observação 

da infraestrutura das instalações, da forma de exposição e do armazenamento dos gêneros 

alimentícios comercializados e dos manipuladores, em feiras da cidade de Petrolina, 

Pernambuco,, e da avaliação do comércio desde a abordagem inicial até a atividade de 

orientação e conscientização. Constatou-se que as feiras apresentam irregularidades quanto 

à infraestrutura e à forma de exposição, armazenamento e manipulação dos alimentos; além 

da falta de preocupação ou do desinteresse dos comerciantes em conhecer os princípios 

higiênico-sanitários e, conseguintemente, contribuir para a prevenção da saúde dos 

consumidores. Dessa forma, devem ser promovidos programas de capacitação e reciclagem de 

aperfeiçoamento constante para os feirantes, a fim de assegurar que as normas e os princípios 

higiênico-sanitários sejam respeitados.

Palavras-chave: Comércio. Manipulação de alimentos. Higiene dos alimentos.
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STREET MARKETS: EVALUATION OF THE PHYSICAL STRUCTURE AND TRADE 

Abstract

Multiple faults peculiar as poor facilities, exposure and improper storage of food, poor 

hygiene and improper handling can adversely impact the health of consumers of street markets. 

The aim of this study was to observe and evaluate fairs and identify the behavior of the marketer. 

This is an ethnographic study of observation of infrastructure of the facilities, form of exposure and 

storage of food stuffs marketed and handlers in free fairs in the city of Petrolina, Pernambuco, Brazil, 

and evaluation of the behavior of marketer from the initial approach until activity guidance and 

awareness. It was found that the fairs have irregularities with respect to infrastructure and the form 

of exhibition, storage and handling of food. There is also a lack of concern or indifference of the 

marketer to know the sanitary-hygienic principles and consequently, to contribute to the prevention 

of consumer health. Thus, one should promote training programs and recycle for marketer constant 

improvement to ensure that standards and sanitary-hygienic principles are going to be respected.

Keywords: Commerce. Food handling. Food hygiene.

FERIAS LIBRES: EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA FISICA Y EL COMERCIO

Resumen

Múltiples fallas peculiares como malas instalaciones, la exposición y el 

almacenamiento inadecuado de los alimentos, falta de higiene y manipulación inadecuada 

puede afectar negativamente a la salud de los consumidores de ferias libres. El objetivo de este 

estudio fue el de observar y evaluar las ferias que realizan una evaluación de la estructura física y 

de su comercialización. Se trata de un estudio etnográfico de observación de las instalaciones de 

infraestructura, de la forma de presentación y el almacenamiento de los productos alimenticios 

comercializados y manipuladores en la ciudad de Petrolina, Pernambuco, Brazil, y la evaluación 

del comercio desde la evaluación inicial a la orientación. Se encontró que las ferias tienen 

irregularidades con respecto a la infraestructura y cómo exposición, almacenamiento y manipulación 

de los alimentos. Además de la falta de interés y  de indiferencia de los vendedores en conocer 

los principios sanitarios-higiénicos y por consiguiente, contribuir a la prevención de la salud de los 

consumidores. Por lo tanto, se debe promover programas de capacitación y actualización para 

los vendedores para garantizar que se respeten las normas y principios sanitarios e higiénicos. 

Palabras clave: Ferias libres. Manipuladores de alimentos. Higiene.
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INTRODUÇÃO

A alimentação é uma das condições essenciais para a promoção e manutenção 

da saúde, desde que a produção e a manipulação dos alimentos ocorram dentro de padrões 

higiênico-sanitários satisfatórios.¹ A boa higiene e a boa nutrição viabilizam e promovem o pleno 

desenvolvimento das potencialidades da criatura humana, dentro de um contexto social igualmente 

favorável.² Com isso, os manipuladores de alimentos apresentam uma relevante importância na 

prevenção das toxinfecções e das demais doenças de origem alimentar, visto que são responsáveis 

por toda a cadeia de elaboração do alimento, na sua produção, coleta, transporte, recebimento, 

preparação, distribuição3 e exposição à venda, seja em contato direto ou indireto.4

Os comerciantes (feirantes), como participantes dessa cadeia, desempenham 

papel primordial na prevenção de doenças transmitidas por alimentos (DTAs), já que 

comercializam produtos in natura para consumo direto e em preparações (refeições, lanches, 

bebidas, entre outros). No entanto, por não contarem com um estabelecimento próprio, suas 

matérias-primas são, geralmente, de qualidade inferior, armazenadas inadequadamente e 

mantidas em temperaturas abaixo do critério de segurança.5

Falhas múltiplas peculiares como instalações precárias, exposição e 

armazenamento inadequado dos alimentos, higiene precária e manipulação inadequada 

levam ao desenvolvimento de surtos6 e podem representar riscos de sobrevivência, 

contaminação e multiplicação microbiana, repercutindo negativamente nas condições 

de saúde dos usuários.7 Por isso, a detecção e a rápida correção das falhas do 

armazenamento e exposição desses alimentos, bem como a adoção de boas práticas de 

higiene e sanitárias, são, hoje, a principal estratégia para o controle de qualidade desses 

produtos nas feiras livres.8

Considerando a significância histórico-cultural da comercialização de 

alimentos em feiras livres, este trabalho objetivou observar e avaliar feiras livres da 

cidade de Petrolina, Pernambuco, bem como orientar e conscientizar os feirantes quanto 

aos princípios higiênico-sanitários adequados para manipulação e comercialização de 

alimentos, analisando o comportamento dos feirantes durante a abordagem, nas visitas 

técnicas de observação e avaliação.

METODOLOGIA

Foi realizado um estudo etnográfico de observação da infraestrutura das 

instalações, forma de exposição e armazenamento dos gêneros alimentícios comercializados 

e dos manipuladores em feiras da cidade de Petrolina, Pernambuco. Como suporte de 
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observação e avaliação, foi utilizada uma lista de verificação de boas práticas baseada na 

Resolução nº 275/2002 e na Portaria nº 326/1997 do Ministério da Saúde.9,10

As visitas técnicas de observação e avaliação tiveram por enfoque analisar as 

feiras sobre aspectos higiênico-sanitários das instalações quanto: ao acúmulo de sujidades no 

piso e no entorno das barracas e à proximidade às áreas ofensivas e insalubres; à limpeza e 

à adequação das bancadas e utensílios; à exposição, ao armazenamento e à manipulação 

do alimento, desde a elaboração e a produção até sua comercialização (Tabela 1); e orientar 

e conscientizar os feirantes quanto aos princípios higiênico-sanitários adequados para 

manipulação e comercialização de alimentos. 

As atividades de orientação e conscientização foram realizadas durante 

e após as visitas técnicas de observação. Durante as visitas explicava-se como devia 

ocorrer a elaboração e a produção dos alimentos dentre os padrões higiênico-sanitários 

estabelecidos pela Resolução nº 275/20029 e pela Portaria nº 326/199710 do Ministério 

da Saúde. Após as visitas, a partir dos dados coletados e analisados, além de explicar 

sobre os padrões higiênico-sanitários estabelecidos pela legislação, buscou-se fornecer 

alternativas simples e acessíveis para as principais práticas inadequadas cometidas, de 

como realizar a adequada manipulação e garantir que os princípios higiênico-sanitários 

sejam respeitados.

Além disso, buscou-se também identificar o comportamento dos feirantes desde a 

abordagem inicial, durante a observação das deficiências encontradas: nas instalações; bancadas 

e utensílios; exposição, manipulação, armazenamento dos alimentos até a etapa final de 

orientação e conscientização quanto aos princípios higiênico-sanitários.

A identificação do comportamento dos feirantes diante da avaliação, observação 

e orientação foi fundamental para analisar a reciprocidade dos mesmos: aos consumidores, 

aos fiscais da Empresa Municipal de Produção e Abastecimento (EMPA) e do controle sanitário 

da Vigilância Sanitária e da Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco 

(ADAGRO), entre outros, que transitam nas feiras livres da cidade.

Tabela 1 – Categorias e quantidade de quesitos avaliados

Categorias avaliadas Número de quesitos
Instalações 5
Bancadas 2
Utensílios 7
Exposição e armazenamento dos alimentos 6
Manipuladores 12
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Inicialmente, pôde-se constatar que as feiras apresentam irregularidade quanto à 

infraestrutura, que se encontra precária (com piso inadequado) e com higiene deficiente. Essas 

irregularidades vão contra o proposto pela Resolução nº 275/2002.9 Irregularidades semelhantes 

a essas foram verificadas em outras feiras11 e em pontos de venda de comercialização de 

alimentos por ambulantes.12

Quanto à forma de exposição dos alimentos comercializados, observou-se que 

a grande maioria (62%) ocorria de maneira inadequada, e o armazenamento dos mesmos 

era impróprio e deficiente. É notável que as matérias-primas de vendedores que não contam 

com um estabelecimento próprio são, geralmente, de qualidade inferior, armazenadas 

inadequadamente e mantidas em temperaturas abaixo do critério de segurança.5 Nesses casos, 

a qualidade microbiológica é a mais afetada, pois produtos cárneos e vegetais podem constituir 

fonte de Escherichia coli, Salmonella sp., Shigella sp. e Listeria monocytogenes.13

 A forma de exposição e o armazenamento inadequados, aliados às condições 

precárias de higiene, propiciam a proliferação de vetores e outros animais nas imediações. 

Notou-se a presença assídua de dípteros, aves e animais domésticos próximos às barracas. 

As condições higiênico-sanitárias são determinantes para dípteros e animais agirem como 

vetores de microrganismos patogênicos e disseminadores de doenças14 e também para os 

índices elevados de contaminação dos locais comercializadores e produtores de alimentos.15 

Além disso, a transmissão de agentes patogênicos aos consumidores pode também ser facilitada 

pela manipulação e pela higiene inadequadas.16

Está determinado que toda pessoa que trabalha em uma área de manipulação 

de alimentos deve manter-se sob adequada higiene pessoal em todas as etapas dos trabalhos.9  

Em uma análise geral das feiras, verificou-se que, apesar dos manipuladores apresentarem 

adequado asseio pessoal, utilizavam aventais sujos ou não utilizavam aventais de frente claros e 

proteções para os cabelos. Resultados análogos a esses, quanto à adequação dos manipuladores 

à legislação vigente, foram identificados em outras feiras e entre ambulantes de áreas centrais;15 

no entanto, há controvérsias em outro estudo, também realizado com ambulantes, que mostrou 

resultados mais satisfatórios.17

Os manipuladores de alimentos desempenham um importante papel na 

transmissão de doenças veiculadas por alimentos.18 Por isso, é necessário que alguns aspectos 

referentes aos manipuladores sejam avaliados e controlados para que não constituam um fator 

de contaminação alimentar,17sendo fundamental que o manipulador seja alertado sobre a 

importância da higiene pessoal durante a manipulação dos alimentos.19
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Durante as visitas técnicas de observação verificou-se que os feirantes 

ficavam desconfiados, inicialmente, da avaliação; quando os objetivos e a finalidade do 

estudo eram relatados, a maior parte colaborava com a pesquisa. No decorrer dessas visitas 

também eram desenvolvidas atividades de orientação e conscientização, com a finalidade 

de esclarecer sobre os princípios higiênico-sanitários adequados para a comercialização de 

alimentos e as boas práticas de higiene.

No entanto, apesar de cientes da finalidade do estudo, os feirantes eram resistentes 

à atividade de orientação, muitos não demonstravam a atenção necessária, sempre com as 

mesmas desculpas, de que não tinham tempo nem condições financeiras para realizar e cumprir o 

que é proposto como boas práticas de comercialização e fabricação de alimentos.4,9,10 Tal atitude 

evidenciou a falta de preocupação ou desinteresse do feirante em conhecer os princípios higiênico-

sanitários e fornecer, conseguintemente, uma reciprocidade à saúde de seus consumidores e ao 

trabalho dos responsáveis pela fiscalização, que de uma forma outra contribuem para a melhoria das 

condições de trabalho desses feirantes.

A maior parte das mudanças necessárias, no entanto, consiste apenas em estar 

informado, conhecer sobre como proceder durante a manipulação e mudar comportamentos 

e hábitos que comprometem a saúde do consumidor. O grau de informação dos vendedores 

quanto às boas práticas de fabricação e higiene ainda é baixo,20 o que contribui para os altos 

índices de contaminação dos alimentos manipulados em feiras livres12,21,22 e para o elevado 

número de comerciantes que não realizam higiene pessoal adequada.23 A desinformação do 

feirante merece preocupação, sendo necessária uma educação sanitária, no mais amplo sentido, 

que deverá abranger não somente a educação formal mas envolver os hábitos e costumes 

tradicionais que, por si só, constituem-se em risco à saúde.24

Além da educação sanitária, devem ser promovidos programas de 

capacitação e reciclagem de aperfeiçoamento constante para os feirantes, a fim 

de assegurar que as normas e os princípios higiênico-sanitários sejam respeitados. 

É necessário que os órgãos responsáveis fiscalizem e também garantam a esses feirantes 

um ambiente físico favorável, do ponto de vista higiênico-sanitário, para a compra e 

consumo de alimentos. Somente assim será possível legitimar o preconizado e contribuir 

para a prevenção e o controle da saúde do consumidor.

CONCLUSÃO 

A comercialização de alimentos nessas feiras ocorre de maneira inadequada, com 

inúmeros déficits na infraestrutura e nas instalações, na higiene, na exposição dos alimentos 
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e na manipulação dos alimentos. Sendo este último ponto o mais preocupante, já que os 

manipuladores não se inteiram sobre seu papel na prevenção da saúde dos consumidores, são 

desatentos às informações fundamentais para a mudança de comportamentos e hábitos que 

comprometem a boa comercialização e oferecem riscos à saúde dos consumidores. Assim, 

cabe às autoridades de Saúde Pública unir esforços não somente para fiscalizar e punir mas 

para adequar essas feiras, orientar e treinar adequadamente os feirantes; aos feirantes, cabem 

a atenção e a preocupação em mudar comportamentos e hábitos que são prejudiciais para a 

comercialização de seus produtos e para a saúde de seus consumidores.

Mais estudos são necessários para averiguar a qualidade microbiológica dos alimentos, 

as condições de saúde dos manipuladores e examinar a carga microbiana da superfície das bancadas 

e utensílios utilizados, para que se possa mostrar a realidade (em números) das condições higiênico-

sanitárias das feiras livres do município de Petrolina, Pernambuco.
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