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A Organização Mundial de Saúde (WHO, 1996), utiliza o termo “COMIDA DE RUA” para designar alimentos e bebidas preparados 

e/ou comercializados em vias públicas, destinados ao consumo imediato ou posterior, que não necessitem de etapas adicionais de 

processamento.  Segundo estimativas, cerca de 2,5 bilhões de pessoas em todo o mundo consomem diariamente comida de rua, 

muitas vezes em substituição às refeições regulares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Comer “apressadamente” e com preços “mais em conta” fora do lar é uma rotina cada vez mais comum na sociedade 

moderna. Segundo estudo realizado pelo McCann Worldgroup, o consumo de alimentos na rua é de aproxidamente R$ 9 bilhões por 

ano. Em toda América Latina, os hábitos de alimentação de rua movimentam US$ 127 bilhões (aproximadamente R$ 256 

bilhões). O estudo foi realizado em 25 cidades de 18 países latino-americanos.  Diante desse perfil de consumo, a preocupação 

com o tema dieta saudável ganha projeção. 

 

 

 

 

 

 

 
 

As comidas de rua (STREET FOOD) constituem uma alternativa de alimentação rápida para os consumidores. Entretanto representam 

importante fonte de veiculação de doenças de origem alimentar, uma vez que nem sempre são preparadas em condições higiênico-

sanitárias apropriadas.    

 

Por conseguinte, os alimentos de rua são comumente expostos a situações de riscos químicos, biológicos e físicos em praticamente 

todas as fases da manipulação, representando um risco iminente para a veiculação de Doenças Transmitidas por Alimentos - DTAs, 

que representam um grave problema de saúde pública em nível mundial. A segurança alimentar depende do controle exercido sobre 

esses riscos e ou perigos, os quais permeiam todas as etapas da cadeia alimentar, iniciada na produção e finalizada no consumo.    

 

 

No comércio das “comidas de rua”, os alimentos são frequentemente 

armazenados em “carrinhos ou caixas isotérmicas”, em temperaturas 

inadequadas, que favorecem a multiplicação de microrganismos deteriorantes 

e/ou patogênicos. Também são preocupantes as condições sanitárias do 

ambiente de preparo/comércio destes alimentos. As matérias-primas ficam 

comumente expostas a fontes de contaminação como poeira e insetos. Além 

disso, o ambulante não tem acesso a um sistema de abastecimento de água 

tratada, dificultando a higienização das mãos e ou dos utensílios utilizados para 

o preparo dos alimentos e aumentando a vulnerabilidade dos consumidores às 

Doenças Transmitidas por Alimentos – DTAs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O comércio de alimentos em vias públicas tem um 

importante papel social, uma vez que gera novas 

oportunidades de trabalho e representa uma fonte regular 

de renda para milhões de pessoas, especialmente em países 

que apresentam grandes desigualdades sociais, como é o 

caso do Brasil.  
 

 

 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, existem mais 
de 250 diferentes doenças transmitidas por alimentos, 
sendo um dos principais problemas de saúde pública no 
mundo.  
No trabalho de rotina da Vigilância Sanitária de 
Alimentos na inspeção desses ambulantes, deve-se 
prevalecer o “Princípio da Precaução”, pois é primordial 
que se evite os agravos à Saúde do Consumidor, face as 
atividades exercidas nestes locais e a ausência de 
preceitos higiênico sanitários determinados por normas 
legais em vigor por parte desses comerciantes.   

“A comida de rua pode ser considerada uma realidade de dupla face: por um lado 

alimenta e nutre, por outro, absorve um crescente número de trabalhadores, 

satisfazendo duas grandes necessidades do mundo atual: alimentar a população a 

um baixo custo e empregar trabalhadores. Constitui fonte constante de 

preocupação das Políticas Públicas de Saúde na área de Vigilância Sanitária, em 

decorrência da exposição crescente a doenças veiculadas por alimentos”, 

escrevem os professores Fernando Lefevre e Ana Maria Cavalcanti Lefevre, da 

FSP” ALIMENTOS DE RUA NO BRASIL E SAÚDE PÚBLICA livro organizado pela professora Aída Couto 

Dinucci Bezerra, do Departamento de Alimentos e Nutrição da Faculdade de Nutrição (Fanut) da 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) (esgotado).   

 



A segurança alimentar depende dos controles exercidos sobre os perigos químicos, físicos e biológicos, os quais permeiam todas as 

etapas da cadeia alimentar, iniciada na produção e finalizada no consumo. As autoridades da área de proteção dos alimentos 

classificam a contaminação de natureza biológica de origem microbiana como o perigo principal para a Saúde do Consumidor, pois 

sabemos uma coisa importante: a saúde é mais do que ausência de doenças. Saúde é viver bem. Por isso, a nossa saúde tem haver 

com o que comemos, com o lugar que moramos, com o ritmo de vida, com o ambiente em que vivemos... Saúde é qualidade de vida, 

portanto tem haver com a família, com o trabalho, com a escola...   

 

As Doenças Transmitidas por Alimentos - DTAs de origem biológica podem ser causadas por diversos microrganismos, como os 

parasitos, vírus, fungos e bactérias, que já se encontram nos alimentos antes de sua obtenção, e por aqueles que contaminam os 

alimentos durante sua manipulação (preparo para consumo), devido ao despreparo do manipulador dos conceitos básicos de higiene 

na confecção de alimentos.   

 

Entre os alimentos que mais frequentemente aparecem relacionados com surtos de toxinfecções alimentares destacam-se a carne 

bovina e os ovos, seguidos pela maionese, responsáveis pela veiculação, principalmente, das bactérias Salmonelas e Coliformes 

fecais. As DTAs apresentam como sintomas, em geral, dores abdominais, náuseas, vômitos, diarréias e, às vezes, febre. Para as 

crianças, idosos, grávidas e pessoas doentes (imunodeprimidas), podem acarretar consequências graves, inclusive com possibilidade 

de morte. Exemplos: salmonelose, hepatite A, cólera, botulismo, tuberculose, toxoplasmose, teníase/cisticercose.  
 

É importante explicar que no Brasil o comércio de comida de rua vem se expandindo, principalmente nas cidades em que 

predominam altos índices de desemprego. Tais dados demonstram que o segmento é uma importante fonte de renda na economia 

informal de países em desenvolvimento e que não apresenta perspectiva de desaparecer ou mesmo diminuir.   

 

Os chamados alimentos de rua (street food) substituem ou complementam as cadeias de fast food em muitos países do terceiro 

mundo, com atendimento destacado para grupos de menor poder aquisitivo. São, frequentemente, essenciais para a manutenção do 

estado nutricional desse segmento da população.  

 

Vários estudos indicaram que os alimentos de rua são uma considerável fonte de calorias e nutrientes como proteína, ferro e 

vitaminas A e C, por exemplo, complementando a ingestão dietética feita em casa.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uma das ferramentas que podem auxiliar no aperfeiçoamento da qualidade e inocuidade dos alimentos são as Boas Práticas de 

Fabricação - BPF. A Portaria 1428 do Ministério da Saúde (BRASIL, 1993) define BPF como: “normas de procedimentos para 

atingir um determinado padrão de identidade e qualidade de um produto e/ou de um serviço na área de alimentos, cuja eficácia e 

efetividade devem ser avaliadas através da inspeção e/ou da investigação. Aqui se incluem também produtos tais como: bebidas, 

aditivos, embalagens, utensílios e materiais em contato com alimentos”.   

ALIMENTOS COMERCIALIZADOS POR AMBULANTES: 

UMA QUESTÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR 

Os aspectos considerados incluíram condições da infra-

estrutura,  equipamentos e utensílios, manipuladores e 

produção do alimento em 24 pontos de venda na cidade de 

Ponta Grossa-PR. Com base nos conceitos a pesquisa revelou os 

seguintes resultados: Infra-estrutura - 20,8% péssimo, 

70,8% ruim e 8,4% regular; Equipamentos e Utensílios - 

45,8% ruim, 12,5% regular e 41,4% bom; Manipuladores - 

16,7% péssimo, 70,8% ruim e 12,5% regular; Produção do 

alimento - 41,7% ruim, 41,7% regular e 16,6% bom. Quanto às 

Condições Gerais dos pontos de venda, os valores encontrados 

foram: 75% ruim, 20,8% regular e 4,2% bom, não se 

constatando pontuação para a classificação excelente.  Carolina 
Mallon, Eliana Aparecida Fagundes Queiroz Bortolozo CEFET-PR, Ponta 

Grossa, PR, Brasil;  Publ. UEPG Biol. Health Sci., Ponta Grossa, 10 

(3/4): 65-76, set./dez. 2004 

 

Considerando-se que os 

vendedores de rua são 

comerciantes que fornecem 

rotineiramente alimentos para a 

população, urge buscar meios que 

garantam o seu acesso à 

informação, assegurando efetiva 

intervenção nos riscos inerentes 

ao consumo de alimentos de baixa 

qualidade higiênico-sanitária. 

 

No tocante ao uso de instalações sanitárias, os 

ambulantes relatam o uso de dependências 

próximas, o que nem sempre pode ser 

verificado, principalmente comércio de rua 

noturno, quando alguns ambulantes declararam 

utilizar instalações de casas comerciais de 

conhecidos próximas, aumentando as 

possibilidades de surtos alimentares por 

coliformes fecais.  
  



 

A outra é a Resolução nº 216, de 15 de setembro de 2004, da Agência Nacional da Vigilância Sanitária, dispõe sobre o Regulamento 

Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação, incluindo os vendedores ambulantes de alimentos (Brasil, 2004).   
 

Um dos pontos importantes dessa normatização seria a obrigatoriedade de capacitação dos proprietários e manipuladores desses 

serviços.  
 

Na Cidade do Rio de Janeiro temos a Lei nº 1662, de 23 de janeiro de 1991 estabelece a obrigatoriedade da participação dos 

Manipuladores de Alimentos nos cursos de Noções Básicas de Higiene na Manipulação de Alimentos ministrados por Médicos 

Veterinários da Subsecretaria de Vigilância e Fiscalização Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde. Os manipuladores de 

alimentos são pessoas fundamentais para a garantia da qualidade dos serviços de alimentação para a promoção de saúde.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

O comércio ambulante na Cidade do Rio de Janeiro, assim entendido como o exercício de atividades econômicas em área pública 

(vias de circulação, calçadas, praças, parques, praias), é autorizado a título precário, o que significa que pode ser revogado a 

qualquer tempo, havendo motivo que justifique o ato.  

 

A concessão é realizada de forma presencial nas Inspetorias Regionais de Licenciamento Fazendário - IRLFs, mediante o 

preenchimento de requerimento e a apresentação de cópia dos documentos de identidade e CPF, comprovante de residência e 

comprovação de já ter exercido a atividade de comércio ambulante anteriormente ou condições expressas na Lei nº 

1.876/1992 (deficiência física, idoso, dependência de filhos menores, egresso do sistema penal e etc), a seleção para o exercício 

desta atividade obedece a um sistema de pontuação conforme as condições comprovadas e, não havendo vaga disponível para a 

área escolhida, o requerente poderá ficar em uma lista de espera.   

 

O artigo 4º da Lei nº 1.876/1992 determina que comerciante ambulante (o artigo 3º diz que é obrigatória a inscrição como segurado da 

Previdência Social na categoria de autônomo) poderá se utilizar dos seguintes meios para exercer sua atividade:  

I - veículo designado como carrocinha ou triciclo, de acordo com o modelo aprovado pelo órgão competente da 

Secretaria Municipal de Fazenda, vedada a transformação do veículo aprovado;  

II - tabuleiro com as dimensões máximas de um metro por um metro e dez centímetros, permitida a sua cobertura na 

extensão de vinte centímetros além da área da barraca;  

III - bujão, cesta ou caixa à tiracolo;  

IV - mala com setenta por quarenta e cinco centímetros e trinta centímetros de altura;  

V - pequeno recipiente térmico;  

VI - módulo e veículo não motorizado, de acordo com modelo aprovado pelo setor competente da Secretaria Municipal 

de Fazenda, com dimensões máximas de dois metros e meio de comprimento, um metro e oitenta centímetros de 

largura e até dois metros e meio de altura;  

VII - veículo tipo “trailer”, de acordo com modelo aprovado no forma dos incisos anteriores, com dimensões máximas 

de dois metros e cinquenta e um centímetros a sete metros de comprimento, um metro e oitenta e um centímetros a 

dois metros e meio de largura e até três metros de altura;  

VIII - outros meios definidos nesta Lei ou que venham a ser aprovadas pelo Poder Executivo, proibida a utilização de 

veículos de tração animal. 
 

A atividade de "comida sobre rodas" (foodtruck) não é legalizada como comércio ambulante, são pontos fixos em área pública, 

determinados pela prefeitura, sendo o processo de seleção realizado a partir de Edital publicado no Diário Oficial. No caso de 

realização de feiras ou festivais de foodtrucks em área particular, a legalização ocorre na modalidade de evento, devendo a 

solicitação ser realizada através do Portal Carioca Digital. O interessado na atividade de comércio ambulante deverá procurar a 

IRLF cuja área de atuação compreenda o ponto escolhido. 
 

Pelo exposto, é importante que na pressa do dia-a-dia, o Consumidor consciente destes riscos em relação aos seus hábitos 

alimentares que podem colocar em risco a sua saúde, tenha em mente as observações que devem ter ao comer neste comércio de 

rua, muitas vezes a revelia dos órgãos de fiscalização.  

 

Ao comer em barracas na rua é preciso ter em mente os cuidados da preparação e manipulação daquilo que vai parar direto no 

estômago e assim devemos observar que o ponto de venda : 

“Fiscalizar e controlar o comércio informal de alimentos parece ser a 

meta mais fácil de se alcançar. Acabar definitivamente com ele é 

impossível, posto que implicaria fatores de ordem econômica a serem 

contornados, além de mudança na mentalidade da população 

consumidora. O seu controle pode ser melhorado, através de uma 

legislação mais racional - nem muito branda em certos aspectos, nem 

rigorosa demais em outros - e, principalmente, por meio de uma política 

fiscal mais equilibrada e condizente com a realidade. 

Os serviços municipais de fiscalização deveriam ser aplicados com 

sentido mais educativo do que fiscalizador, porém sempre com 

seriedade e rigor; sendo de fácil compreensão entre os usuários, ou 

seja, consumidores, fiscais.”  

(GÓES, J. A. W. Consumo de Alimentos de Rua em Salvador: o que é 

que a baiana/(o) tem?. Bahia Análise e Dados. Salvador/ BA, v. 9, nº 2, 

p.89-92, setembro 1999.). 
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 Deve ser um local organizado e limpo, sem lixo jogado na calçada e nas ruas ; 

 Precisa destinar corretamente seus resíduos e a maneira correta é utilizando lixeiras de fácil higienização, com 

tampa acionadas por pedal; 

 O interior do ponto de venda não deve armazenar alimentos em contato direto com as paredes, com o balcão ou no 

chão; 

 Não é recomendável abrigar pertences pessoais como roupas, bolsas, carteira de cigarros e chaves na área de 

preparação, armazenagem ou consumo do alimento; 

 Também deve ter água potável disponível, preferencialmente corrente, e o recipiente de armazenamento de água 

estar limpo, tampado e ser de fácil higienização; 

 Quando possível o local precisa ter sanitário acessível e possuir algum sistema de conservação (gelo reutilizável, 

refrigeração mantida por mini geradores ou pela rede elétrica) adequado para os ingredientes comercializados; 

 Os molhos industrializados deverão ser oferecidos preferencialmente em “sachês” ou em embalagens devidamente 

rotuladas conforme procedimento industrial; 

 Os pães deverão ser de origem industrial e deverão ser mantidos protegidos de poeiras e outros contaminantes; 

 Os salgados devem ser armazenados em estufas elétricas aquecidas (+60ºC) para a conservação dos produtos e 

minimizar riscos de DTAs;  

 Observe as condições de manutenção e prazo de validade que consta na embalagem para a situação do “depois de 

aberto”. 

Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2017. 

Claudio Sergio Pimentel Bastos 
Médico Veterinário Sanitarista 

CRMV RJ 0182 
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