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APRESENTAÇÃO 
 

Na mesa brasileira, se conhece a história do nosso povo, construída 
com base em nossa diversidade étnica e de costumes. Uma história de 

temperos, de cores, de folhas, de frutas e sabores ensinados de uma 
geração para outra. Muitas de nossas receitas ultrapassaram as 
fronteiras das regiões onde surgiram e ganharam lugar nas mesas de 
todos os brasileiros.  
O sabor tipicamente brasileiro está no pato-no-tucupi, no açaí, nos 
peixes e frutas do Norte. Está no churrasco, no carreteiro e no 

chimarrão do Sul. Na carne de sol, feijão verde e macaxeira do 
Nordeste. Está na feijoada carioca, no cuscuz-paulista, no pão de 
queijo e no tutu de feijão mineiro, nas moquecas capixabas do 
Sudeste. E nos peixes, aves e carnes do Centro-Oeste, que tem 

também frutos exóticos, como o pequi. 
A diversidade cultural brasileira nos deu um grande presente: uma 

culinária rica em variedade e sabor. Com certeza, a alimentação é um 
dos itens que mais influencia a nossa saúde.         
E o que é saúde? Certamente, cada pessoa tem uma opinião diferente. 
Uma coisa é importante: 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...  
Para ter uma alimentação saudável é preciso ter acesso a todos os 
tipos de alimentos, fazer as escolhas certas e comer alimentos livres de 
contaminação. Em serviços de produção de refeições como 
restaurantes, lanchonetes, self-service, pensões, escolas, hospitais, 

canteiros de obras, todos os que manipulam os alimentos são 

responsáveis pela qualidade da refeição que será servida ao público – 
desde o funcionário que recebe, passando pelo cozinheiro até quem 
distribui as refeições.  
O que dizer então sobre o comércio ambulante de alimentos (comida de 
rua) nas diversas cidades do nosso Brasil, uma constante fonte de 
preocupação das autoridades sanitárias e dos gestores municipais, 

frente ao crescente desemprego que vem ocorrendo nos últimos anos 
em nosso país.  
Vale lembrar que Saúde é qualidade de vida, portanto tem haver com a 
família, com o trabalho, com a escola e com o governo... 
Sabemos que os alimentos são elementos promotores de saúde. 

Entretanto se produzidos, manipulados ou servidos inadequadamente, 

poderão ao contrário, produzir doenças. 
O alimento pode ser contaminado de diferentes formas e todo cuidado 
é pouco, afinal, estamos trabalhando com a saúde das pessoas. 
A obtenção de um alimento seguro implica na adoção de cuidados 
higiênico-sanitários em todas as etapas da cadeia alimentar, desde a 
produção primária até o consumo. 
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Comer “apressadamente” e com preços “mais em conta” fora do lar é 

uma rotina cada vez mais comum na sociedade moderna.  

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. 

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 Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro tem cadastrados nada menos 

que 2.684 carrocinhas e 624 módulos fixos de alimentação. E é um 

número subestimado, já que, no caso das carrocinhas, a lei restringe a 
atividade a deficientes físicos, ex-presidiários, pessoas carentes de 
mais de 45 anos, desempregados por longo prazo e, salvo algumas 
exceções, eles não podem cozinhar alimentos na hora. O que não deve 
ser diferente de outras cidades. Recentemente com o Projeto 

Ambulante esta mesma Prefeitura cita que atualmente, existem no 
município 14,3 mil ambulantes autorizados a trabalhar. 
É preciso um olhar que entenda a importância da comida de rua para 
quem come e para quem prepara. 
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. 
Preocupado com o que tenho visto na nossa Cidade Olímpica do Rio de 
Janeiro, apresento esta cartilha para contribuir com os Comerciantes 
de Rua na sua formação de manipuladores de alimentos, entendendo 

que o profissionalismo na produção de alimentos saudáveis e 
saborosos, deve fazer parte da sua qualificação pessoal e com isso, 
colaborar para saúde e qualidade de vida dos seus Consumidores.  

 

Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2018. 

 

CLAUDIO SERGIO PIMENTEL BASTOS 
Médico Veterinário Sanitarista CRMV RJ 0182 

Ex-Coordenador de Alimentos da S/SVFS (atual SUBVISA)  
Período 2001 a 2006 
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COMÉRCIO DE RUA NO BRASIL  
 

Período Escravagista 
 

A partir de meados do século XVIII, com o crescimento da população e 
da economia, os escravos adquiriram um novo perfil nas cidades, 
sendo utilizados também na produção, venda ou prestação de serviços 

a terceiros, colaborando, desta forma, para complementar o orçamento 
doméstico de seus senhores.  
 

ESCRAVOS DE GANHO 
 

Para se compreender o que era realmente o escravo de ganho, é 
necessário pensar no modelo escravista que existia no Brasil, durante 
o início do século XIX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Os escravos que chegavam ao Brasil eram prioritariamente 
encaminhados às zonas rurais. Era necessária constante chegada de 
mão-de-obra para atender à demanda do latifúndio monocultor. 
 

 
 

 

Existiam os escravos 
domésticos que eram 
utilizados nas áreas 
urbanas: escravos de 

aluguel e escravos de 
ganho. 
E havia os escravos 

produtivos que eram 
utilizados nas áreas 
rurais, a mão-de-obra 
essencial da produção, 

como no caso dos 
engenhos de açúcar na 
Região Nordeste. 

 
 

 
O fotógrafo português Christiano Junior registrou inúmeros dos tipos 

frequentemente vistos nas ruas do Rio de janeiro do século XIX. 
http://www.faperj.br/?id=1243.2.4 

 

http://www.faperj.br/?id=1243.2.4
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Portugal, pretendendo dar sustentação ao seu modelo de colonização 
exploratória, buscou na exploração da força de trabalho dos negros 

uma rentável alternativa. 

 

 

Em Salvador e no Rio de Janeiro: 
escravas levavam para as ruas os 

quitutes que preparavam em 
casa: beijus, cuscuzes, bolinhos 
etc. Elas percorriam as cidades, 

levando os alimentos em 
tabuleiros, trabalhando como 

vendedoras ambulantes. 
No Brasil: as “escravas 
ganhadeiras”, além de trabalhar 

para seus senhores, puderam 
também guardar parte do 
arrecadado com as vendas e, 

desta forma, amealhar dinheiro 
para o sustento de suas famílias. 

Em Salvador, até hoje tem 
destaque a venda de acarajé em 
tabuleiros, feita pelas 

tradicionais “baianas” vestidas 
em trajes típicos. 

A prática é herança trazida pelos 
negros da costa ocidental da 
África, em cuja sociedade as 

mulheres realizavam um tipo de 
comércio ambulante de produtos 

comestíveis. 

Uma estampa de Debret no livro "Viagem pitoresca e histórica ao Brasil", v. 2, p. 9. 

Segundo o autor, os tabuleiros de doces e as moringas com água fresca eram oferecidos 

por negros de ganho aos pequenos capitalistas e comerciantes que habitualmente se 

reuniam ao cair da tarde junto aos parapeitos do cais do Largo do Paço, atual Praça 15 

de Novembro, no Rio de Janeiro. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Debret#Viagem_pitoresca_e_hist.C3.B3rica_ao_Brasil
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A PECULIARIDADE DOS ESCRAVOS DE GANHO. 

Os escravos de ganho podiam receber do seu senhor parte do lucro 

obtido com sua atividade. 

Em outros casos, atingiam a meta imposta pelo seu dono, e ficavam 
com o excedente para si. 

E também havia a alternativa de cumprirem a jornada de trabalho 
imposta pelo seu senhor, e após o período determinado, realizar o 
trabalho para conseguir dinheiro para si. 

Com essa flexibilidade, houve a possibilidade de atos “desonestos” por 

parte dos escravos, manipulando os lucros obtidos. 

Existia a possibilidade até mesmo de juntarem para a compra de sua 

alforria. Porém, obter a liberdade, apesar de ser um sonho sempre 
presente no cotidiano dos negros escravizados, era bastante difícil de 

ser alcançada. 

Com o fim da escravidão, as cidades passaram a receber um grande 
número de imigrantes e ex-escravos, em busca de moradia e 
oportunidades de trabalho. 
 

Observou-se, então, um crescimento desordenado e um aumento 
populacional excessivo, acarretando altos índices de desemprego, 
moradias de baixo padrão e precariedade de saneamento, culminando 
em graves problemas de saúde pública. 
 

Para muitos, o comércio ambulante passou a representar a única 
forma de sobrevivência, passando, então, a consolidar-se como uma 
faixa informal de nossa economia. 
 

O gradual empobrecimento da população dos países em 
desenvolvimento fez proliferar o consumo de alimentos preparados e 
vendidos em logradouros públicos.  
 

Para muitos consumidores, a comida de rua constitui-se na melhor 

forma de alimentar-se fora do lar, principalmente pela praticidade e 

pelo preço reduzido desses alimentos.  

No Brasil, além do comércio de produtos típicos, gradativamente foram 

sendo incorporados alimentos característicos de outras culturas, como 

a americana e a europeia: “hot-dogs”, churros, crepes etc.  

 

 

 



CARTILHA SOBRE COMIDA DE RUA  2018 

 

CLAUDIO SERGIO PIMENTEL BASTOS                                  

CRMV RJ 0182 

 

 

 8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O hábito de consumir comida de rua sempre fez parte da cultura 
popular em diversos países: barraquinhas de sardinha, em Portugal; 
de chás, na Índia; de crepes, na França etc. Hoje, o consumo de street 

food está sedimentado em todo o mundo. 
 

 

 

 
 

 
 

 
COMIDA DE RUA E SEUS RISCOS NA CIDADE  

DO RIO DE JANEIRO 
 

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 (street food), 
muitas vezes em substituição às refeições regulares.  

  

Doceiro por Marc Ferrez, 1875 Cesteiro por Marc Ferrez, 1875 
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“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).   
 

 

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 (aproximada-mente 

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. 

 
 
 

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.  
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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.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
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. 
 

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.   

 

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.    
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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 

relacio-nados 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.  

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 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.  
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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 (DTA), que 
representam um grave problema de saúde pública em nível mundial. 
 

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.  
 

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. 

Vale lembrar que, 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.  
 

No Brasil, pesquisas realizadas em diversas regiões, envolvendo 

alimentos comercializados em vias públicas, comprovam que este tipo 
de produto pode representar um risco à saúde da população, uma vez 
que os estabelecimentos de comércio ambulante nem sempre 
apresentam infraestrutura adequada. Os alimentos são 
frequentemente armazenados em “carrinhos” ou caixas isotérmicas, 
em temperaturas inadequadas, que favorecem a multiplicação de 

micro-organismos 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 dos 
utensílios utilizados para o preparo dos alimentos e aumentando a 

vulnerabilidade dos consumidores às DTAs. 
 

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 
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declararam utilizar instalações de casas comerciais de conhecidos 

próximas, aumentando as possibilidades de surtos alimentares por 

coliformes fecais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEITUAÇÃO PARA MANIPULADOR 

Entende-se por manipulador, toda pessoa que tenha contato, ainda 
que seja ocasional, como recepção, preparação, armazenamento, 

distribuição ou comercialização de um alimento, seja eles matéria 
prima ou produto elaborado.  

 

O trabalho do manipulador de alimentos é fundamental para garantir 
alimentos mais seguros e proteger a saúde do consumidor. 

O manipulador de alimentos tem uma importância extraordinária para 
a empresa, pelo número de pessoas que atende diariamente, pois suas 
atitudes podem determinar fatores importantes na saúde de um 

número considerável de consumidores, principalmente crianças, a 
partir do momento que sejam conscientizados das suas 
responsabilidades no manuseio dos gêneros alimentícios, evitando a 
confecção de produtos inadequados, e que venham provocar Doenças 
Transmitidas por Alimentos- DTAs no Homem. 

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 

 
A capacitação de trabalhadores que manipulam os alimentos é 

de fundamental importância para que haja o controle de 

microrganismos indesejáveis nas matérias-primas utilizadas 

na alimentação humana. 
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CUIDADOS COM A HIGIENE 

E CONSERVAÇÃO DOS 

ALIMENTOS 
 

CUIDADOS COM A 
HIGIENE PESSOAL 

 

QUATRO CUIDADOS 

QUE O MANIPULADOR 
CAPACITADO, 

CONSCIENTE E 

RESPONSÁVEL DEVE 
TER NO COMÉRCIO DE 

RUA 

  

CUIDADOS COM 
EQUIPAMENTOS E 

UTENSÍLIOS  

c 

 

CUIDADOS COM O 

LOCAL DE TRABALHO 
 
 

1 

3 4 

2 

 
PARA 

OFERECER 
ALIMENTOS 
SEGUROS 

 

SATISFAÇÃO E FIDELIZAÇÃO 

DO CONSUMIDOR 

 

LUCRO CERTO PARA O SEU 

COMÉRCIO DE RUA 

 

O Comerciante de Alimentos de Rua devem entender 
e adotar as Boas Práticas de Manipulação de 
Alimentos em seu benefício, pois, são as práticas de 
organização e higiene necessárias para garantir 
alimentos seguros envolvendo todas as etapas: 
seleção dos fornecedores, compra, recebimento, pré-
preparo, preparo, embalagem, armazenamento, 
transporte, distribuição e exposição à venda para o 
consumidor final. 
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LEGISLAÇÃO DA COMIDA DE RUA OU COMÉRCIO 

AMBULANTE 
 
Comer na rua é rápido, fácil e econômico. Alimenta quem precisa fazer 
um lanche no caminho para o trabalho, na condução, na saída da 
escola, no parque! 
É a opção de diversos trabalhadores (desempregados ou não), 
microempreendedores e empresários da alimentação fora do lar que 

agora precisam se adequar à essa lei. 
 

Yakissoba! Tapioca! Café e bolo! Tacacá! 

Pastel! Espetinho! Acarajé! Hambúrguer! 

Sucolé! Pipoca! Milho verde! Sanduíche! 

Comida gostosa, bom preço! Não vai faltar! 
 

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.   
 

Uma das ferramentas que podem na capacitação do empreendedor e 
auxiliar no aperfeiçoamento da qualidade e inocuidade dos alimentos 

são as Boas Práticas de Fabricação – BPF, conforme estabelece 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”.   
 

A outra é a Resolução nº 216, de 15 de setembro de 2004, da Agência 
Nacional da Vigilância Sanitária, dispõe sobre o Regulamento Técnico 
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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 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" (food truck) 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 
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de food trucks 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, tenham em mente as observações 

que devem ter ao comer neste comércio de rua, muitas vezes a revelia 
dos órgãos de fiscalização.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O vertiginoso crescimento das metrópoles nacionais nos últimos trinta 

anos incentivou o crescimento desse comércio que se espalha pelas 

ruas das grandes cidades, sobretudo naquelas regiões onde a 

diversificação econômica foi e é mais restrita. Capitais nordestinas 

como Salvador, Recife, Fortaleza são algumas das que especialmente 

retratam a multiplicação dos ambulantes pelo espaço urbano. 

https://www.obrasilcoms.com.br/2014/03/o-que-nao-sabemos-sobre-ambulantes/ 

 

https://www.obrasilcoms.com.br/2014/03/o-que-nao-sabemos-sobre-ambulantes/
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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: 

 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; 

 

Os produtos cárneos 
são um veículo 

potencial de 
contaminantes de 

natureza biológica, 
física e química, em 

condições de 

comercialização por 
falta de higiene devido a 

manipulação, má 
técnica, má 

conservação, por falta 
de conhecimento ou até 

por negligência que 

favorecem a 
contaminação do 

produto.  
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 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”. 

 
 

EM RELAÇÃO AO ESTADO DE SAÚDE DOS AMBULANTES 
 

Os ambulantes deverão estar em estado de saúde satisfatório, 

mantendo controle médico através de acompanhamento clínico, com 
matrícula atualizada nos Serviços de Epidemiologia dos Centros 
Municipais de Saúde, principalmente por ocasião do pedido do 
legalização junto a Vigilância Sanitária Municipal e ou de sua 
renovação.  

 os manipuladores  de alimentos e ambulantes não podem 

exercer sua atividade quando acometidos de doenças  
infecto-contagiosas ou transmissíveis, bem como quando 

apresentarem dermatoses exudativas  ou esfoliativas e 

ferimentos visíveis ou infeccionados  .
 

O pedido de legalização e ou de sua renovação deverá ser feito à 
autoridade sanitária em requerimento instruído com os seguintes 
documentos: 
a) carteira de saúde; 

b) carteira profissional ou outro documento de identificação; 
c) prova de que o veículo, “trailers”, quiosque ou recipiente foi 

vistoriado pela autoridade sanitária. 
 os ambulantes serão obrigados a trazer em seu poder a 

documentação de legalização. 
 o documento de legalização do ambulante é pessoal, 

intransferível (único) e deverá renovado anualmente 
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EM RELAÇÃO AO TREINAMENTO E HABILITAÇÃO 
 

 Todos os proprietários e manipuladores deverão participar 
de cursos de treinamento e capacitação sobre higiene dos 
alimentos; 

 Os cursos serão específicos para o comércio ambulante de 
alimentos, obedecendo as normas sanitárias em vigor, 
através de conteúdo programático adequado e recursos 

áudio visuais elaborados conjuntamente com a SMF/SMS ; 
 Os referidos treinamentos serão ministrados em locais de 

fácil acesso, obedecendo ao modelo do Programa de 
Educação Básica em Higiene Alimentar da SMS ;  

 Os cursos serão inteiramente gratuitos, com carga horária 
de 4 horas e frequência integral obrigatória para 

recebimento do Atestado de Habilitação e da Licença para o 
comércio ambulante de alimentos. 

 Curso de capacitação conforme RDC nº 216 / 04 da 
ANVISA com os seguintes temas : 

 Contaminantes alimentares; 
 DTAs; 

 Manipulação higiênica dos alimentos; 
 Boas Práticas. 

 

 

DEFINIÇÕES LEGAIS 

 

 COMÉRCIO AMBULANTE é a atividade profissional temporária, 

exercida por pessoa física em logradouro público na forma e 
condições definidas na Lei (DECRETO n° 29.881, de 18 de 

setembro de 2008 - Consolida as Posturas da Cidade do Rio de 
Janeiro e dá outras providências). 
São atividades exercidas em equipamentos que podem ser 
facilmente removidos tais como: stands, tabuleiros, carrocinhas, 
tendas, quiosques, tiracolo, trailers e veículos.  
As dificuldades econômicas do país e o desemprego fizeram com 

que aumentasse, a cada dia, o número de pessoas que se 
utilizam de áreas públicas para o comércio de produtos, tirando 
dessa atividade a sobrevivência.  

 

 COMÉRCIO AMBULANTE NA AREIA DAS PRAIAS DECRETO Nº 

20225, DE 13 DE JULHO 2001 Cria o Regulamento 26 da 
Consolidação das Posturas Municipais, aprovada pelo Decreto 
1601/78, dispõe sobre os usos e atividades na orla marítima do 

Município e dá outras providências. 

 LEI nº 1662, de 23 de janeiro de 1991 que torna obrigatório a 

todos os empregados e titulares de restaurantes, lanchonetes, 
hotéis, bares, supermercados, açougues, casas de carnes, 
quitandas, barracas de feiras-livres, peixarias e de outros 
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estabelecimentos comerciais, industriais ou de armazenagem e 

transporte que, no setor específico, lidem diretamente com 

gêneros alimentícios terão obrigatoriamente que frequentar curso 
de noções de higiene a ser administrado por Médicos Veterinários 
da Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde da 
Cidade do Rio de Janeiro. 

 

RESUMO DA LEGISLAÇÃO PARA O COMÉRCIO AMBULANTE 

 
 O dispositivo legal que estabelece as formas de exercício do 

comércio ambulante é o Regulamento n.º 2, aprovado pela Lei 
n.º 1876 de 29 de junho de 1992. 

 O regulamento relativo às normas sanitárias é o Decreto-Lei nº 

6235 de 30 de outubro de 1986.   

 
OUTROS REGULAMENTOS 

 

 Critério de Pontuação para Seleção de Comerciantes 
Ambulantes 

 Verificar na Coordenadoria de Controle Urbano (CCU), ligada à 
Secretaria Municipal de Fazenda  

 Verificar na Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP) e 
do programa Rio+Seguro. 

 Número máximo de comerciantes ambulantes com ponto fixo 
por Região Administrativa; 

 Uso obrigatório de crachás com QR Code; 

 Proíbe a venda  de determinados produtos;  
 Proíbe a venda de refrescos em refresqueiras. 

 
DOCUMENTOS EXIGIDOS 

 

 Alvará ou Documento de Autorização da Secretaria Municipal 
de Fazenda (IRLF regional); 

 TUAP (Taxa de Utilização da Área Pública); 
 Registro no Cadastro único do Comércio Ambulante - CUCA 
 Certificado de Inspeção Sanitária modelo “A” conforme 

estabelece o artigo 81 do Decreto 6235 de 30/10/1986 

Alterado pelo Decreto nº 40723, de 8 de outubro de 2015, que 
dispõe sobre Licenciamento Sanitário por Autodeclaração on 

line e adota outras providências; 
 Taxa de Inspeção Sanitária; 
 Comprovante de Participação em Curso de Noções Básicas de 

Higiene na Manipulação de Alimentos conforme a LEI nº 

1662/91. 
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Prefeitura do Rio recadastra para o Ambulante Legal 
 

O Programa Ambulante Legal chegou para organizar e facilitar a 
identificação dos ambulantes autorizados a exercer a atividade em 

logradouros públicos. A iniciativa, que prevê a atualização cadastral 
dos ambulantes, vai começar nos bairros de Copacabana e Leme, 

na Zona Sul; e Méier, na Zona Norte. A implantação do programa em 
toda a cidade ocorrerá de forma progressiva, em um prazo de até 18 
meses. Atualmente, existem no município 14,3 mil 
ambulantes autorizados a trabalhar. 

 
 

Os ambulantes também terão que comprovar a procedência do 
material por meio do documento fiscal - sob pena de apreensão - e 

garantir que o entorno do local de trabalho se mantenha limpo. Além 
disso, ao se cadastrarem, os ambulantes deverão informar número de 
celular e de e-mail, e manter estes dados atualizados, já que será a 
forma preferencial de contato da Prefeitura do Rio de Janeiro com eles. 

O Ambulante Legal também prevê a realização de um censo dos 
vendedores ainda irregulares na cidade, bem como a implantação de 
políticas públicas de qualificação profissional dos trabalhadores. Os 

ambulantes terão, por exemplo, acesso às informações e aos benefícios 
garantidos ao Microempreendedor Individual (MEI). 

Os titulares de licença para comércio ambulante para fazer a 
atualização cadastral através de formulário disponibilizado aqui no site 
www.ambulantelegal.rio. Os que estiverem em conformidade com os 

registros do Cadastro Único do Comércio Ambulante - CUCA  serão 
convocados por meio de publicação no Diário Oficial para conclusão do 
cadastro e entrega do crachá de identificação. 

www.ambulantelegal.rio
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Prefeitura faz ação preparatória para Ambulante Legal em 

Copacabana 

http://www.rio.rj.gov.br/web/guest/exibeconteudo?id=825049 

 

Considerando que o Ofício das Baianas de Acarajé de Salvador tornou-se 
Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, em 15 de agosto de 2005, ao ser 
inscrito no Livro de Registro de Saberes instituído pelo Decreto Federal nº 
3551 de 4 de agosto de 2000, o Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, através do 
Decreto nº 34.391 de 12/09/2011, que dispõe sobre o exercício da atividade 
das doceiras denominadas BAIANAS e dá outras providências, determina a 
Secretaria Especial da Ordem Pública - SEOP e a Secretaria Municipal de 
Saúde (Fiscalização Sanitária) definirão, por Resolução Conjunta, as 
condições necessárias para o exercício do Ofício das Baianas, a partir desta 
publicação..  

 

http://www.rio.rj.gov.br/web/guest/exibeconteudo?id=825049
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CLASSIFICAÇÃO DOS AMBULANTES – RISCO 

SANITÁRIO  
 
 

BAIXO GRAU DE RISCO 

 

 

 

 

 

 

 
 São aquelas cujo produto alimentício ao ser comercializado tem 

pequena probabilidade de provocar danos à saúde do 
consumidor. 

 São as que requerem pouca manipulação para o preparo e/ou 
fracionamento e relacionada com alimentos não perecíveis, 

embalados e industrializados. 
 

Abrange o comércio dos seguintes alimentos: 

 balas, bombons, confeitos, chocolates, doces, salgadinhos, 
compotas,  conservas, biscoitos, pães ; 

 cerveja, mate, refrigerantes, água, refrescos e outras bebidas ; 

 grãos, cereais, farináceos e as variedades de mel ; 
 vegetais in natura íntegros, embalados ou não, tais  como frutas, 

legumes e hortaliças. 
 

MÉDIO GRAU DE RISCO 

 

 

 

 

 

 São aquelas cujo produto alimentício comercializado tem alguma 
probabilidade de provocar dano à saúde do consumidor e cujo 
risco já representa relativa  gravidade. 

 Inclui alimentos perecíveis industrializados e embalados, 

principalmente os compostos de proteína animal.   
 

 

 
DE ACORDO COM A AVALIAÇÃO DO RISCO 

NO PONTO DE VENDA ESTAS ATIVIDADES 

NÃO NECESSITAM DE INSTALAÇÃO DE 

ÁGUA E FONTE DE ENERGIA ELÉTRICA. 
 

 

DE ACORDO COM A AVALIAÇÃO DO RISCO NO 

PONTO DE VENDA ESTAS ATIVIDADES PODEM 

NECESSITAR INSTALAÇÃO DE ÁGUA, 

ENERGIA ELÉTRICA E PROCEDIMENTO 

OPERACIONAL PADRONIZADO - POP PARA 

HIGIENE DAS INSTALAÇÕES. 
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Abrange o comércio dos seguintes alimentos: 

 Laticínios e derivados, frios e derivados, sorvetes embalados 

 Alimentos preparados de origem vegetal tais como: caldo de cana, 
café, algodão doce, picolés, chocolate e café para beber, 
amendoim confeitado, coco confeitado, macadâmia confeitada, 
água de coco, milho cozido e pipoca.  

 Produtos de origem animal como ovos íntegros, carnes ou 

miúdos salgados e pescado salgado. 
 Bebidas alcoólicas preparadas (caipirinhas e batidas). 

 

ALTO GRAU DE RISCO 

 

 

 

 

 

 

 São aquelas cujo produto alimentício comercializado tem 
maior probabilidade de provocar dano à saúde do consumidor 
e cujo risco tem maior gravidade. 

 De um modo geral, são aquelas que requerem maior 
manipulação para o preparo e/ou fracionamento de alimentos 

compostos principalmente por produtos perecíveis 
favorecedores da multiplicação de microrganismos.  
 

Abrange o comércio dos seguintes alimentos: 

 Pastéis, empadas, acarajés, petiscos, salgados, pizzas, cachorro-
quente, churrasco, angu à baiana, sanduíches e refeições. 

 Cuscuz doce ou salgado, tapioca recheada, churros, sorvetes de 
máquina, doces perecíveis (tortas, quindins e afins), foundee de 
chocolate com fruta, frutas fracionadas e sucos não 
industrializados. 

 Aves ou miúdos cozidos ou crus, carnes ou miúdos crus de 
diversas espécies, pescado ou frutos do mar cozidos ou crus e 

laticínios. 

 

 

 

 

 

 

DE ACORDO COM A AVALIAÇÃO DO RISCO NO 

PONTO DE VENDA ESTAS ATIVIDADES PODEM 

NECESSITAR INSTALAÇÃO DE ÁGUA, ENERGIA 

ELÉTRICA E PROCEDIMENTO OPERACIONAL 

PADRONIZADO - POP PARA HIGIENE DAS 

INSTALAÇÕES, DOS UTENSÍLIOS, DA 

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM DOS 

PRODUTOS PERECÍVEIS. 
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ÚLTIMAS PALAVRAS 

 

“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, ambulantes, consumidores, fiscais da Ordem Pública e do 

Controle Urbano.” (em negrito nota do autor). 
(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.). 

 

 

 

 

 

 

Autor Claudio Sergio Pimentel Bastos Médico 

Veterinário CRMV RJ 0182 ministrando Curso 

Noções Básicas de Higiene para Manipuladores de 

Alimentos                          OTICS Barra Junho 2017 
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DEFINIÇÕES 
 

Alimentos: toda substância ou mistura no estado sólido, líquido, pastoso ou 
qualquer outra forma adequada, destinada a fornecer ao organismo humano 
os elementos normais à sua formação, manutenção e desenvolvimento.    

 

Alimento “in-natura”: todo alimento de origem vegetal ou animal cujo 
consumo imediato exija-se apena a remoção da parte não comestível e os 

tratamentos indicados para sua perfeita higienização e conservação. 
 

Alimento embalado: todo alimento contido em uma embalagem pronta 
oferecida ao consumidor. 
 

Alimento preparado: alimento pronto para consumo que foram 

manipulados em serviço de alimentação e expostos à venda ou distribuição, 
embalado ou não. 
 

Antissepsia: operação destinada à redução de microrganismos presentes na 
pele em níveis seguros, por meio de agente químico, após a lavagem, 
enxágue e secagem das mãos. 
 

Boas Práticas: são procedimentos técnico-sanitários necessários para 
garantir a qualidade dos alimentos. 
 

Controle Integrado de Pragas: conjunto de ações preventivas e corretivas 

destinadas a impedir a atração, o abrigo, acesso e/ou proliferação de vetores 
e pragas urbanas que comprometam a segurança do alimento. 
 

Contaminantes: substâncias de origem biológica, química ou física, 

estranhas ao alimento e nocivas à saúde humana ou que comprometam a 
sua integridade. 
 

Desinfecção: redução, por agentes físicos ou químicos, do número de 

microrganismos do prédio, instalações, maquinários e utensílios, a um nível 
que não resulte a contaminação do alimento. 
 

Embalagem: recipiente destinado a garantir a conservação e a facilitar o 

transporte e manuseio dos alimentos. 
 

Higienização: operação que engloba a limpeza e a desinfecção do 

estabelecimento, das instalações, equipamentos e utensílios. 
 

Ingrediente: toda substância empregada na fabricação ou na preparação de 
um alimento e que permanece no produto final, ainda que de forma 

modificada. 
 

Inspeção Sanitária: procedimento técnico realizado pela autoridade 
sanitária com o objetivo de apurar e intervir sobre os riscos à saúde 

presentes nas etapas de produção. 
 

Limpeza: operação de remoção de substâncias minerais e/ou orgânicas, 
como terra, poeira, gordura e outras sujidades indesejáveis à qualidade do 

alimento. 
 

Lote: conjunto de produtos de um mesmo tipo, processados pelo mesmo 
fabricante, em tempo determinado, sob condições essencialmente iguais. 
 

Manipulador: indivíduo que trabalha na produção, preparação, 
processamento, embalagem, armazenamento, transporte, distribuição e 
venda de alimentos. 
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Manipulação de alimentos: transformação da matéria prima para obtenção 

e entrega ao consumo, de alimento preparado, envolvendo as etapas de 
preparação, embalagem, armazenamento, transporte, distribuição e 

exposição à venda. 
 

Matéria prima alimentar: toda substância que, em estado bruto, precisa 
sofrer tratamento ou transformação de natureza física, química ou biológica 

para ser utilizada como alimento. 
 

Produto alimentício: todo alimento derivado de matéria prima alimentar ou 
de alimento “in natura”, obtido por processo tecnológico adequado, 

adicionado ou não de outras substâncias permitidas. 
 

Produtos perecíveis: produtos alimentícios, alimentos “in natura”, produtos 
semi-preparados ou produtos preparados para o consumo que, pela sua 

natureza ou composição, necessitam de condições especiais de temperatura 
para sua conservação. 
 

Resíduos: materiais a serem descartados, oriundos da produção ou das 

demais áreas do estabelecimento. 
 

Saneantes: substâncias ou preparações destinadas à higienização, 

desinfecção ou desinfestação domiciliar, em ambientes coletivos e/ou 
públicos, em lugares de uso comum e no tratamento de água.  
 

Serviço de alimentação: estabelecimento onde o alimento é manipulado, 

preparado, armazenado e ou exposto à venda, podendo ou não ser 
consumido no local.  
 

Procedimento Operacional Padronizado - POP: procedimento escrito de 

forma objetiva que estabelece instruções sequenciais para a realização de 
operações rotineiras e específicas na manipulação de alimentos. 
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