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Resumo: O objetivo deste trabalho foi comparar os aspectos higiênico-sanitários dos 

pontos de comercialização de hortaliças das três feiras livres do município de Marabá-

PA, através da aplicação de checklist e análise estatística, visando constatar o 

cumprimento da legislação sanitária e detectar áreas e condições de risco a saúde 

pública. Para avaliar as condições higiênico-sanitárias foi aplicada uma lista de 

verificação (checklist), de forma aleatória nas barracas e foi adaptado conforme a RDC 

nº 275, de 21 de outubro de 2002, como instrumento de coleta de dados. Nos resultados 

verificou-se que todas as feiras analisadas (A, B e C) encontram-se deficientes no que se 

refere às condições higiênico-sanitárias, com pontuação media da lista de verificação 

que varia 40 a 60% de atendimento. Conclui-se que é necessário o desenvolvimento de 

trabalhos de extensões acadêmicas, curso de Boas Práticas de Manipulação, palestras 

educativas como forma de medidas de prevenção. 
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SANITARY HYGIENIC CONDITIONS OF COMMERCIALIZED 

VEGETABLES IN THE FREE FAIRS OF MARABÁ, PA. 

 

Abstract: The objective of this work was to compare the hygienic-toilet aspects of the 

commercialization points of the vegetables of the three free trade shows of the 

Municipality of Marabá-PA through the application of checklist and statistical analysis, 

in order to find compliance with health legislation and detecting areas and conditions of 
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risk to public health. To assess the areas of conditions and conditions of risk to public 

health. To assess the provisions of the healthcraft conditions. Their values of the Talcas 

and was adapted according to RDC 27 of 21 October 2002, as an instrument of data 

collection. In the results of the following. (3) of the Risc. The results of the data, which 

is varying to the hygienic-sanitary conditions, with a score of the checklist which ranges 

from 40% to 60% of service. It is concluded that the development of works of academic 

extensions, good course of manipulation practices, education educational as a form of 

prevention measures. 

Keywords: Quality; Food Safe; Free Trade Shows. 

 

1. INTRODUÇÃO 

De acordo com a RDC nº 12, de 24 de julho de 1978, define que hortaliça é a 

planta herbácea da qual uma ou mais partes são utilizadas como alimento na sua forma 

natural (BRASIL, 1978). Entende-se por feira livre a atividade mercantil de caráter 

cíclico, realizada em local público previamente designado pela administração da cidade 

ou município, com instalações provisórias e removíveis, que pode ocorrer em vias, 

logradouros públicos ou ainda em área pública coberta, do tipo pavilhão (BRASIL, 

1998). 

Em diversos estudos vem sendo apontados à problemática observada nas feiras 

em que muitas vezes a dificuldade ou deficiência está relacionada às más condições-

higiênico sanitárias das bancas (mofadas, quebradas, úmidas, sujas), dos produtores 

(desde a vestimenta inadequada à manipulação de alimentos) e dos produtos 

comercializados (higienização incorreta). Tais condições fazem com que as feiras livres 

sejam consideradas locais com condições favoráveis para o crescimento e proliferação 

de microrganismos (SILVA et al, 2012). 

A contaminação das hortaliças pode ocorrer durante o processo de cultivo, ou 

durante o armazenamento, o transporte e o preparo desses vegetais (BARCELO et al, 

2017). Diversos estudos têm mostrado a possibilidade de transmissão de parasitas ao 

homem através de alimentos consumidos “in natura”. Dentre algumas das principais 

enfermidades intestinais causadas por estes pode-se citar amebíase, ascaridíase, 

esquistossomose e as principais consequências são diarreia, anemias, hemorragias e 

desequilíbrios nutricionais (GREGÓRIO, 2012). 

As hortaliças são bastante apreciadas e consumidas pela população. Diante disso 

este trabalho teve como objetivo, comparar os aspectos higiênico-sanitários dos pontos 

de comercialização de hortaliças das três feiras livres do município de Marabá-PA, 



 

Amazônia: desafios, avanços e contribuições 

na Educação, Saúde e Meio ambiente. 
25 a 27 de setembro de 2019 

 

 

 

3 

 

 

Universidade do Estado do Pará – Campus VIII/Marabá – Anais Eletrônico - ISSN: 2447-7605, n. X, 2019. 

através da aplicação de checklist e análise estatística, visando constatar o cumprimento 

da legislação sanitária e detectar áreas e condições de risco a saúde pública. 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

A pesquisa ocorreu no município de Marabá localizado na mesorregião do 

Sudeste Paraense, a pesquisa de campo foi desenvolvida durante os dias 19 e 20 de 

maio de 2018, por meio de duas visitas nas três feiras livres da cidade, a qual foi 

denominada de A, B e C, observado a forma de venda. 

Para avaliar as condições higiênico-sanitárias e as boas praticas de fabricação, 

foi aplicada uma lista de verificação (checklist) (Quadro 1), de forma aleatória nas 

barracas, no período matutino. E esta ficha foi composta por duas pontuações definidas 

por sim e não, além da porcentagem para avaliar critérios de atendimento aos requisitos 

sanitários. 

O checklist foi adaptado conforme a RDC nº 275 (BRASIL, 2002) e a RDC nº 

326 (BRASIL, 1997), sendo destinado para verificação das condições sanitárias das 

barracas comercializadoras de hortaliças localizadas nas feiras livres.  O questionário 

abordou aspectos como: condições das instalações e dos equipamentos e utensílios 

(conservação, limpeza e funcionamento dos materiais), higiene pessoal (vestuário e 

hábitos higiênicos) e matéria prima (aparência e exposição). 

Quadro 1. Lista de verificação das condições higiênico sanitárias das hortaliças 

comercializadas nas feiras livres do município de marabá – PA 

LISTA DE VERIFICAÇÃO (CHECKLIST) 

Endereço da feira livre: 

Data da pesquisa:......... /........... /2018. 

RESULTADO OBTIDO: (    ) BOM: De 70 a 100% de atendimento. (    ) REGULAR: De 40 a 

60% de atendimento. (    ) RUIM: De 0 a 30% de atendimento. 

ETAPA 1. INSTALAÇÕES SIM NÃO 

1.A área é livre de animais e acúmulo de lixo nas imediações.   

2.O piso se encontra em adequado estado de higienização (livre de defeitos, 

rachaduras, buracos). 

  

3.As bancadas onde estão os alimentos expostos, estão em bom estado de 

conservação, são laváveis, isentas de rugosidades, frestas e outras imperfeições. 

  

4.Existe uma área adequada para estocagem do lixo?   

ETAPA 2. HÁBITOS HIGIÊNICOS E VESTUÁRIO DOS 

MANIPULADORES 

  

1.Asseio pessoal: boa apresentação, mãos limpas, unhas curtas e sem esmalte, sem   
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adornos (anéis, pulseiras e brincos); manipuladores barbeados, com os cabelos 

protegidos. 

2.Os feirantes que manipulam vegetais e hortaliças realizam a lavagem e a 

antissepsia das mãos antes de manusear. 

  

3.A pessoa que manipula os alimentos é diferente da que tem contato com o 

dinheiro. 

  

4.Utilização de uniformes limpos de cor clara, e em bom estado de conservação.   

5.O local da feira possui banheiros.   

6.Os banheiros são separados por sexo.   

7.Os manipuladores espirram, tossem, fumam ou praticam algum ato que possam 

contaminar os alimentos 

  

ETAPA 3. ÁGUA   

1. Sistema de captação própria.   

2.Poço Artesiano   

3.Poço Semi- artesiano   

4.O abastecimento de água é feito pela rede pública.   

5.A água utilizada para lavar as hortaliças é a mesma para regá-las.   

ETAPA 4. HIGIENE DOS ALIMENTOS   

1.Os feirantes separam adequadamente cada tipo de produto.   

2.Os alimentos estão agrupados de acordo com a sua natureza.   

3.Os alimentos estão protegidos da ação dos raios solares, chuvas e outros.   

4.Os alimentos estão em perfeitas condições de higiene.   

5.Os alimentos estragados entram em contato com os alimentos de boa qualidade.   

6.Os alimentos são armazenados em local adequado, organizado e limpo.   

7.Os alimentos são embalados somente com sacolas plásticas brancas, 

transparentes, próprias para alimentos. 

  

8.Os feirantes enrolam alimentos em jornais.   

9.As embalagens são armazenadas em local limpo, de forma a garantir proteção 

contra contaminantes. 

  

ETAPA 5. UTENSÍLIOS   

1.São de materiais não contaminantes e em adequado estado de conservação e 

funcionamento. 

  

2.São de materiais que permitem fácil higienização.   

3.São armazenados em local apropriado, de forma organizada e protegidos contra a 

contaminação. 

  

4.São de materiais que não transmitam odores ou sabores aos alimentos.   

 

Os dados obtidos do checklist foram analisados no programa Excel, do qual se 

submeteram à análise estatística do tipo descritiva (média e desvio padrão) e aplicou-se 

uma análise de variância (ANOVA) e comparadas entre si pelo Teste de Tukey ao nível 

de 5% de significância, utilizando o programa Action stat, versão 3.1. Apresentados por 

meio de percentuais e demonstradas às conformidades e não conformidades através de 

tabela.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A avaliação global dos aspectos higiênico sanitários das hortaliças 

comercializadas nas feiras livres do município de marabá-PA encontra-se listadas na 

tabela 1. Conforme a metodologia descrita na RDC nº 326, de 30 de julho de 1997 

(BRASIL, 1997), verificou-se que todas as feiras analisadas encontram-se deficientes no 

que se refere às condições higiênico-sanitárias, pois obtiveram pontuação media da lista 

de verificação que varia 40 a 60% de atendimento (REGULAR). 

Tabela 1. Avaliação global das condições higiênico-sanitárias das hortaliças 

comercializadas nas feiras de Marabá-PA 

 FEIRA A FEIRA B FEIRA C 

% 44,48% 46,55% 50,69% 

AVALIAÇÃO REGULAR REGULAR REGULAR 

 

De acordo com Matos (2015), em seus estudos verificou-se que as condições 

higiênico-sanitárias para obtenção dos produtos eram impróprias e a qualidade das 

feiras bastante inadequadas, quanto ao ambiente de vendas, na manipulação dos 

produtos e no acondicionamento. Sendo assim, também evidenciado na feira A o menor 

percentual 44,48% da avaliação global da mesma, pois as inadequações são bastante 

visíveis em todos os aspectos da lista de verificação (checklist). 

Brasil (1997), afirma que para manter os alimentos livres de riscos físicos, 

químicos e biológicos é necessário que o local possua boas práticas de manipulação de 

alimentos. Na Tabela 2, observa-se a conformidade das características higiênico-

sanitárias totais avaliadas entre ambas, apresentando Média ±desvio padrão.  

Tabela 2: Relação à conformidade das condições higiênico-sanitárias das hortaliças 

comercializadas nas feiras de Marabá-PA. 

FEIRA A B C 

CONFORME 12,9±0,88b 13,5±0,71ab 14,7±1,89a 

Média ±desvio padrão, letras iguais na mesma linha não diferem significativamente 

(p≤0,05). 

De acordo a RDC nº 275 de 21 de outubro de 2002, a classificação dos 

estabelecimentos de conformidade é feita por grupos, onde os grupos: 1 de 76% a 

100%, 2 de 51% a 75% e 3 de 50% a 0% de atendimento dos itens avaliados. 

Comparando os resultados da Feira A com a Feira C, nota- se que houve uma 

diferença significativa entre si (p ≤ 0,05), pode se observar que a Feira C tem as 

melhores condições higiênica, por ser fixa, ter um local apropriado para venda e dispor 
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de proteção para as hortaliças, desta maneira a Feira C, se encontra classificada no 

grupo 3 da legislação vigente.  

4. CONCLUSÕES 

Como medidas de prevenção sugere-se o desenvolvimento de trabalhos de 

extensões acadêmicas, curso de Boas Práticas de Manipulação, palestras educativas por 

profissionais e futuros profissionais ligados à área de alimentos com a finalidade de 

disciplinar os manipuladores de hortaliças e apoio dos sindicatos, prefeitura e órgãos 

competentes da cidade local e tornar as feiras adequadas para a comercialização desses 

alimentos. 
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