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RESUMO. Por ser altamente perecível, o pescado exige cuidados especiais desde a captura até a chegada na casa do consumidor. No 
entanto, após a captura, a microbiota é alterada em todas as etapas. Este trabalho teve como objetivo avaliar as condições higiênico-
sanitárias da comercialização de peixes na feira do Pescado, Macapá-AP, com o intuito de identificar pontos críticos deste processo. Foi 
utilizado o método observacional direto, com a aplicação de um check list, baseado na RDC nº. 216, para os itens de edificação, 
equipamentos/instrumentos, utensílios e higienização, vestuário, hábitos higiênicos, equipamentos de proteção individual e qualidade de 
matéria prima. A feira em questão teve classificação no Grupo 2, deixando de atender requisitos nos tópicos Organização do setor 
(espaço de comercialização extremamente reduzido, órgão gestor indefinido, ausência de manual de boas práticas, juntamente com os 
procedimentos operacionais padrões); Higiene do local de observação (peixe é exposto sem gelo, gelo utilizado apenas para 
armazenamento, água utilizada sem tratamento); e, higiene do manipulador (vestuário insatisfatório, consumo de tabaco durante a 
comercialização, manipulação simultânea de dinheiro e alimento, não higienização das mãos ao manipular alimento), dessa forma, não 
atende aos preceitos da legislação. Tais inconformidades comprometem a qualidade dos produtos e coloca em risco a saúde do 
consumidor, demonstrando que somente a elaboração de leis não é suficiente para assegurar a inocuidade dos alimentos, sem fiscalização 
intensa em conjunto com a elaboração de resoluções adequadas com a realidade de cada região, bem como programas de treinamento e 
reciclagem que visem promover a produção de alimentos seguros no quesito higiênico-sanitário essa realidade não pode ser mudada.

Palavras-chave: comercialização de pescado, condições de comercialização, mercado. 

ABSTRACT. Being highly perishable, the fish requires special care from capture to arrival at the consumer's home. However, after the 
capture, the microbiota is altered at all stages. This study aimed to assess the sanitary conditions of marketing of fish in the Fish Friday, 
Macapá-AP, in order to identify critical points of the process. We used the direct observational method with the application of a checklist, 
based on the RDC nº216, items for building, equipment / instruments, utensils and hygiene, clothing, hygienic habits, personal protective 
equipment and quality raw material. The fair in question was rated in Group 2, failing to meet the requirements of industry topics 
Organization (marketing space extremely limited, national manager indefinite absence of good practice manual, along with the standard 
operating procedures); hygiene observation site (fish is exposed without ice, ice used only for storage, water use without treatment), and 
cleaned the handler (clothing unsatisfactory, tobacco consumption during marketing, simultaneous manipulation of money and food, no clean 
hands when handling food) thus does not meet the provisions of the legislation. Such unconformities compromise the quality of products and 
endangers the health of the consumer, demonstrating that only the drafting of laws is not sufficient to ensure food safety without intense 
scrutiny in conjunction with the drafting resolutions appropriate to the reality of each region and training programs aimed at promoting 
recycling and the production of safe food hygiene and sanitary conditions in the question that reality cannot be changed.

Keywords: marketing of fish; conditions of merchantability; market.

Sanitary-hygienic aspects in commercialization in Fish Market Igarapé das Mulheres, Macapá-AP

1. Introdução
A Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

promulgada em 1948 pela Organização das Nações 
unidas (ONU), diz que a saúde é um direito inalienável de 
todo cidadão. Dessa forma, para assegurar tal direito, é 
necessário ter acesso a vários bens e serviços, tais como: 
saúde, moradia, transporte, alimentação e segurança 
alimentar básica.

Após a 2ª Guerra Mundial, aumentou a preocupação 
de governos do mundo inteiro sobre a temática Segurança 
Alimentar, devido a devastação de mais da metade da 
Europa, o que impedia a produção de seus próprios 
alimentos (BELIK, 2003). Diante desta preocupação, a 
segurança alimentar leva em consideração alguns aspectos 
como: quantidade, regularidade e qualidade do alimento. 
Este último refere-se à aparência estética e frescor, ou ao 
grau de deterioração que o pescado sofreu, mas também 
pode estar relacionado com aspectos de segurança, tais 
como: ausência de bactérias patogênicas, parasitas ou 

compostos químicos (MACHADO; SOUZA; VALVERDE, 
2010).

Qualquer alimento está sujeito a contaminação de 
microrganismos patogênicos e substâncias tóxicas, que segundo 
Martins (2001) pode ocorrer durante todas as etapas, desde a 
produção até o consumo. O consumo de tais alimentos pode 
ocasionar doenças conhecidas como Doenças transmitidas por 
alimento (DTA's), que podem resultar até mesmo em óbito do 
consumidor (BRASIL, 2004).

Dentre os alimentos que possuem uma maior facilidade de 
atuar na disseminação de agentes patogênicos estão os de 
origem marinha, como por exemplo, o peixe fresco. Além de ser 
uma das principais fontes de proteína do ser humano, a sua 
musculatura em geral é mais sensível à deterioração do que a 
carne dos mamíferos, tendo em vista que o processo autolítico é 
mais rápido devido à composição química, teor de gorduras 
insaturadas facilmente oxidáveis e ao pH próximo da 
neutralidade que facilitam a proliferação microbiana (LOBO, 
2009).

Além disso, quando sua conservação apresenta problemas, a 
decomposição ocorre rapidamente em decorrência dos métodos
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de captura e dos consideráveis danos mecânicos causados 
em todo o processo produtivo (SILVA-JÚNIOR et al., 2015). 
O número de microrganismos presentes na água e na 
microbiota normal do pescado é outro fator importante que 
pode alterar as características organolépticas e no processo 
de deterioração global (SMITH; SIMPSON; LAMBERT, 
1987).

Dessa forma, o pescado pode ser um agente veiculador 
de um número enorme de microrganismos patogênicos para 
o homem, sendo desta maneira alvo de inúmeras 
investigações a respeito da qualidade do produto fornecido 
em diversos estabelecimentos comerciais do Brasil.

O armazenamento e a conservação de produtos 
pesqueiros é comprometida em feiras públicas, o que pode 
refletir diretamente na saúde do consumidor, além de 
diminuir a taxa de procura pelo produto e poluir o meio 
ambiente segundo Silva-Júnior et al. (2015). É neste contexto 
que se insere o projeto, que congrega a intenção de avaliar 
as condições higiênico-sanitárias no ponto de 
comercialização e do produto comercializado, identificando 
possíveis riscos de doenças ao consumidor, com o intuito de 
destacar os pontos críticos deste processo.

2. Material e Métodos
A área de estudo compreende a feira do Pescado, que 

está localizada no bairro Perpetuo Socorro (zona Norte) na 
Rua Hugo Alves Pinto, s/nº, possuindo 66 boxes de 
comercialização de peixes.

A comercialização de pescado fresco e eviscerado é 
predominante, sendo encontrado também pescado filetado. 
A feira funciona todos os dias da semana, principalmente 
pelo período da manhã, onde o fluxo de frequentadores é 
maior aos finais de semana.

O trabalho se trata de um estudo de campo, com 
pesquisa exploratória quali-quantitativa, com observação 
direta da realidade e preenchimento de check list pré-
formatado. Para avaliação higiênico-sanitária, a 
elaboração do questionário foi baseado na RDC nº. 216, 
com um total de 66 questões, para os itens de edificação, 
equipamentos/instrumentos, utensílios e higienização, 
vestuário, hábitos higiênicos, equipamentos de proteção 
individual e qualidade de matéria prima.

Após a aplicação do check list, os dados tabulados 
foram agrupados, para avaliação do resultado e 
diagnóstico dos principais itens referentes à condições 
higiênico sanitárias do estabelecimento foi utilizado a 
porcentagem de atendimento dos itens avaliados. Cada 
estabelecimento pode ser classificado em três grupos no 
próprio questionário (De 0 a 50% dos itens atendidos: 
Grupo 3; de 51 a 75% dos itens atendidos: Grupo 2; de 76 
a 100% dos itens atendidos: Grupo 1).

3. Resultados e Discussão
Considerando a relação entre qualidade do alimento e 

saúde pública, a Secretaria de Vigilância Sanitária (SVS) 
por meio da Portaria nº 26/1997 destacou a necessidade 
do constante aperfeiçoamento das ações de controle 
sanitário na área de alimentos visando à proteção da saúde 

da população, estabelecendo requisitos gerais de higiene e 
boas práticas de fabricação para alimentos 
produzidos/fabricados para o consumo humano.

A feira em questão teve classificação no Grupo 2 como 
mostra a Figura 1 abaixo. Os critérios de pontuação para 
classificação de estabelecimentos que produzam/ 
comercializam ou vendam alimentos são divididos em blocos 
abordando características como edificação, equipamentos, 
manipuladores, entre outros.

Dos 66 boxes de comercialização de peixes, 100% 
deste estabelecimento comercializa peixe fresco (inteiro 
e/ou eviscerado) convenientemente lavado e exposto à 
temperatura ambiente. Na maioria das vezes a filetagem e 
posta não são realizadas na frente do consumidor, sendo um 
problema observado, já que o fracionamento do peixe só é 
permitido na presença do mesmo, e peixe fracionado deve 
possuir identificação. Foi possível observar desorganização 
e falta de higiene nas bancas que comercializam peixes.

Existe uma área específica para a comercialização de 
peixe, no entanto, outros produtos são expostos à venda, 
especialmente as carnes, frutas e verduras. Existem coletores 
de lixo corretamente identificados e com tampa adequada 
distribuídos em locais estratégicos, para recolher todo o 
resíduo gerado pela comercialização de peixe, esse resíduo 
é removido regularmente das instalações. É possível 
constatar uma equipe contratada pelo Poder Estadual para 
efetuar a limpeza dos corredores da feira livre e retirada 
do lixo acumulado. Em nenhuma das visitas realizadas à 
feira, foi observada a presença de animais, como cães e 
gatos dentro do estabelecimento. Existe canalização e 
esgoto para escoamento de resíduos líquidos.

De acordo com Huamán (2002), é necessária 
preocupação com o destino de águas resultantes da 
preparação de alimentos e da lavagem de utensílios, 
destacando que muitas vezes estas são lançadas no entorno 
da feira, o que constitui um fator crítico de contaminação 
ambiental ao seu redor, problema agravado pela falta de 
saneamento que se encontra na cidade de Macapá.

A feira possui instalações sanitárias próprias que atende 
a população consumidora e feirantes, se encontram em área 
separada da manipulação e comercialização de alimentos. 
A descamação e evisceração do pescado são realizadas no 
mesmo ambiente de comercialização, tornando o setor mais 
desorganizado e podendo sujar os consumidores.
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Figura 1. Resultados obtidos por meio do Checklist de Segurança Alimentar, aplicado na 
feira do pescado. Fonte: Pesquisa de campo, 2015. / Figure 1. Results obtained through 
the Checklist for Food Security, applied at the fair sh. Font: Field Research, 2015.



O maior entrave no quesito organização é a decisão do 
órgão gestor da feira, não se sabe ao certo quem realiza 
a gestão do estabelecimento, se é o Governo do Estado 
através da sua Agência de Pesca do Amapá, ou o 
Sindicato de Trabalhadores e Feirantes. Qualquer 
operação realizada neste tipo de comércio deve estar de 
acordo com o manual de boas práticas, juntamente com os 
procedimentos operacionais padrões, porém, ambos não 
existem para a feira em questão, que possui apenas um 
responsável técnico presente pelo turno da manhã, com 
formação em Engenharia de Pesca.

Cada boxe de comercialização possui duas bancadas 
em mármore, tábua própria, pia, e ponto de distribuição de 
água. A água utilizada provém de dois poços onde a 
mesma é utilizada tanto para limpeza das bancadas, 
quanto para a lavagem do peixe. O espaço de cada boxe 
é extremamente reduzido, o que atrapalha a movimentação 
do produto e dos comerciantes, impossibilitando a circulação 
acima de duas pessoas por boxe, o que leva ao acúmulo de 
funções e desorganização.

No presente estudo é possível inferir que a água 
utilizada é de qualidade duvidosa, pois não existe nenhum 
sistema de tratamento de água antes da sua 
disponibilização, sendo armazenada em uma cisterna 
elevada construída em alvenaria. Cardoso, Souza e Santos 
(2006) afirmam que água é um dos principais pontos 
críticos em feiras públicas.

Em outras pesquisas como a realizada por Mallon e 
Bortozolo (2004) apenas 13% dos locais avaliados 
possuíam água, a qual era transportada em galões e 
proveniente da residência dos vendedores. Já no trabalho 
realizado por Silva, Matté e Matté (2008), foi relatado 
que 100% das barracas de feiras livres de São Paulo 
possuíam disponibilidade de água, porém a destinação 
desta acontecia tanto para a limpeza do pescado, como 
para higienização dos utensílios e mãos, como também foi 
demostrado neste trabalho.

No trabalho de Rodrigues (2004) em feiras do Distrito 
Federal, foi mostrada a indisponibilidade de água 
suficiente, por este motivo, a limpeza dos equipamentos, 
utensílios e recipientes, não aconteciam no local da feira, 
sendo todo material levado para as residências dos 
feirantes, onde ocorre a etapa de higienização.

A RDC nº. 216 - Regulamento Técnico de Procedimentos 
Higiênico-Sanitários para Manipulação de Alimentos 
(BRASIL, 2004), exige a existência de lavatórios exclusivos 
para a higiene das mãos o que não ocorreu em nenhuma 
das barracas, não possuindo pia destinada somente para 
a assepsia das mãos. A separação das pias deve ocorrer 
para evitar que o manipulador ao higienizar as mãos, no 
mesmo lavatório dos alimentos, contamine os produtos 
alimentícios com as bactérias naturalmente presentes em 
seu organismo e com os produtos químicos utilizados 
durante a assepsia.

É comum deixar as escamas e vísceras em cima das 
bancadas onde se coloca o peixe a venda. O peixe é 
exposto sem gelo, e permanece na bancada nestas 
condições até a sua venda. Existe apenas uma empresa 

que comercializa gelo para atender à necessidade dos 
feirantes, este gelo é distribuído em carrinho-de-mão pela 
feira. Segundo Silva, Matté e Matté (2008), o fator mais 
importante para a manutenção da qualidade de alimentos 
é a utilização correta dos parâmetros tempo e 
temperatura.

O pescado exige cuidados especiais na sua 
manipulação, principalmente a nível comercial. Entretanto, 
os produtos designados frescos não se apresentavam 
acondicionado em gelo como exige o Regulamento de 
Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem 
Animal - RIISPOA. Estes resultados são semelhantes 
encontrados por Gonçalves, Passos e Biedrzycki (2009) em 
seus estudos, nos quais destacam o perigo de intoxicação 
alimentar devido à falta de refrigeração e condições 
higiênicas adequadas para o armazenamento.

A presença de peixe exposto ao ambiente sem a 
prática de mantê-lo com gelo picado foi constata também 
por Farias (2006) que encontrou resultado semelhante 
avaliando as condições do pescado exposto em feiras 
livres e mercado de Belém-PA, onde, das 10 feiras e/ou 
mercados avaliados, apenas em dois locais o pescado 
estava exposto com gelo em escama/s, em oito 
estabelecimentos o pescado estava exposto sem gelo, o 
que compromete a conservação do produto. A utilização 
incorreta dos parâmetros tempo e temperatura é o fator 
mais importante para a preservação da qualidade dos 
alimentos, uma vez que contribuem diretamente para o 
desenvolvimento de microrganismos.

Outro fator observado foi a vestimenta do feirante, 
como pode ser observado no Figura 2, quanto à proteção 
nos cabelos, foram observados feirantes usando cabelos 
compridos e sem proteção. O uso de gorro/boné foram 
observados em 25% dos feirantes e cabelos curtos, porém, 
sem proteção em 60% dos locais amostrados. Não foi 
observado a utilização de luvas por nenhum feirante, além 
de aspectos como mãos sujas, unhas compridas e 
esmaltadas.

De acordo com a RDC nº 275 (BRASIL, 2002), os 
manipuladores devem manter-se limpos e uniformizados, 
porém, em 47% dos estabelecimentos os manipuladores 
não utilizavam uniformes (avental), enquanto que 53% 
usavam avental, mas destes, apenas 13 (19,7) estavam 
com vestuário de maneira satisfatória.

Dos comerciantes avaliados, 90% fumam durante a
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comercialização e simultaneamente manipulam dinheiro, 
alimentos, caixas e utensílios. Não realizam a higiene e 
antisepsia das mãos ao manusear os alimentos, o que pode 
contribui para o processo de contaminação dos mesmos.

Outra questão pertinente é a manipulação de dinheiro 
pelo manipulador de alimentos, que neste quesito, 100% 
dos feirantes na área de estudo manipulavam ambos. 
Corroborando com o valor alarmante encontrado neste 
trabalho, Cardoso, Souza e Santos (2006) chegou ao valor 
de 94,7% de ausência na distinção entre as pessoas que 
manipulam dinheiro e alimentos e Mallon e Bortolozo (2004) 
encontraram uma taxa igual a 87,5% para esse quesito. Tal 
problema poderia ser solucionado pela contratação de um 
ajudante.

A RDC nº. 216 (BRASIL, 2004), ainda determina que o 
manipulador de alimentos deva manter as unhas curtas, sem 
esmalte ou base, não usar adornos, inclusive aliança. Nenhum 
trabalhador apresentou todas estas condições. Este dado é 
muito variável, o resultado encontrado difere da pesquisa 
realizada por Rodrigues et al. (2003) em que 75% dos 
feirantes em Pelotas/RS cumpriam estes requisitos. Enquanto 
que no trabalho de Beiró e Silva (2009), apenas 47,8% dos 
feirantes no Distrito Federal cumpriam estes requisitos.

  A venda a varejo de pescado deve sofrer 
cuidadosas inspeções e ações da vigilância sanitária, 
assegurando aos consumidores produtos com boa qualidade 
higiênico-sanitária (SILVA, 1994). Porém, no Estado do 
Amapá, pode-se constatar a falta de atuação do órgão 
competente, a ausência de fiscalização era fundamentada 
na falta de fiscais de vigilância sanitária estaduais, tal 
problema tentou-se resolver com a realização do primeiro 
concurso do órgão em 2012.

Na avaliação visual realizada, os peixes expostos 
estavam com aparência de frescor, sem manchas ou 
coloração distinta à normal, por tanto, aparentemente 
isentos de evidências de decomposição de acordo com o 
Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Peixe 
Fresco - Inteiro e Eviscerado, (BRASIL, 1997b).

Quando examinado individualmente, as escamas, pele, 
olhos, opérculo, brânquias, abdome e músculos, se mostraram 
de acordo com as características próprias de cada espécie 
examinada. Apesar das condições higiênico-sanitárias 
insatisfatórias da feira, não foram encontradas alterações 
macroscópicas características que evidenciem processo 
avançado de deterioração dos produtos.

A antiga feira localizada na av. Ana Nery foi 
desativada, pois apresentava falhas graves no aspecto 
higiênico-sanitário como está apresentado no trabalho de 
Silva-Júnior (2008), dentre as quais é possível citar: 
exposição, manipulação, filetagem, evisceração sendo 
realizadas na ausência de água corrente; resíduos sólidos e 
líquidos sendo mantidos à temperatura ambiente; barracas 
de comercialização de madeira; entre outros.

A atual feira conta com estrutura em alvenaria, com 
superfícies de paredes e divisórias feitas em material 
impermeável, não tóxico. A superfície que entra em contato 
com o peixe é feita de material resistente à corrosão, 
impermeável, de cor clara, suave, de fácil limpeza e inerte 
ao peixe, a detergentes e desinfetantes sob condições 

normais de operação e em bom estado de conservação.
Mallon e Bartolozo (2004), em pontos de venda que 

comercializavam produtos alimentícios na rua, demonstrou 
que, apesar de 62,5% apresentarem superfícies com 
material de fácil higienização e não contaminante, apenas 
50% estavam em bom estado de conservação, sendo que 
cerca de 40,0% dos proprietários mantêm higienização 
constante.

Outro ponto estrutural favorável é a altura do teto está 
adequada, permitindo a circulação de ar e não 
atrapalhando a iluminação do local, onde as luzes do teto 
estão corretamente protegidas. O edifício, materiais, 
utensílios e todos os equipamentos no estabelecimento estão 
em bom estado de funcionamento, mas não existe plano 
estabelecido de procedimentos para manutenção, 
reparação, ajuste e calibração dos aparelhos.

Para Vieira et al. (2000), as condições higiênicas de 
equipamentos que entram em contato com o pescado 
determinam a qualidade do produto, por serem esses 
alimentos altamente perecíveis. A adequada higiene de 
utensílios previne a contaminação, multiplicação de 
microrganismos e sobrevivência destes, que deterioram o 
produto e provocam danos à saúde do consumidor 
(PARANÁ, 2002). De acordo com o Manual de Higienização 
e Sanitização (SBCTA, 1995), equipamentos e utensílios 
devem ser limpos e sanitizados internamente e 
externamente, antes do uso e depois de cada interrupção 
de trabalho, segundo procedimentos.

Porém, estes resultados podem ser considerados 
diferenciados, levando em consideração em se tratar de 
uma feira pública. Em comparação com resultados já 
publicados, como por exemplo, os descritos por Germano e 
Germano (2008), os itens observados não atendiam às 
especificações legais, como a inexistência de pias, lavatórios 
em condições inadequadas, instalação sanitária sem 
condições de limpeza e higienização, vestuários insuficientes. 
Além de higiene inadequada de equipamentos para 
armazenamento, limpeza e higienização de utensílios e 
equipamentos, em confronto com a Portaria nº 326 (BRASIL, 
1997a).

Acredita-se que muitas das inconformidades constatadas 
neste estudo poderiam ser evitadas caso os feirantes 
tivessem um programa contínuo de qualificação e educação 
sobre as boas práticas de fabricação e se tivessem 
conhecimento sobre as legislações brasileiras, mesmo que 
não sejam específicas para o tipo de comércio avaliado 
nesse estudo.

É possível constatar que em algumas cidades a 
regulamentação nesse setor já é realidade, como é o caso 
de Vitória/ES e Ponta Grossa/PR, mas mesmo assim foi 
possível observar, em estudos realizados nessas localidades, 
irregularidades higiênico-sanitárias que ferem tal legislação 
(MALLON; BORTOLOZO, 2004; NASCIMENTO; BARBOSA; 
CHIRADIA, 2007).

Outro item bastante preocupante que pode ser 
destacado é a ausência de exame médico, como menciona a 
Portaria nº. 326 (BRASIL, 1997a). É importante citar que 
segundo Guimarães (2010), O processo de organização 
das feiras livres exige uma participação comunitária, uma 
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estrutura que busque agradar à população local e se 
adaptar ao espaço em que acontecerá. Este ponto foi 
realizado, para a construção e estruturação da feira do 
pescado foram feitas duas audiências públicas com o 
intuito de ouvir a necessidade da população e dos 
feirantes, no entanto, nem todas as solicitações realizadas 
foram atendidas no projeto final.

Mesmo com os problemas mencionados anteriormente, 
a feira pública representa um dos pontos de 
comercialização de alimentos mais procurados pela 
população, por suas características socioculturais e 
econômicos. Com o grande veículo de consumidores, estes 
estabelecimentos deveriam ser alvo de maior controle 
higiênico-sanitário, por representarem risco a saúde do 
consumidor.

4. Conclusão
A comercialização e manipulação de peixes na feira do 

Pescado no município de Macapá apresenta-se sob 
condições duvidosas, apesar de possuir o quesito estrutural 
em excelente qualidade, existem problemas higiênicos 
sanitários na exposição do pescado, organização do setor, 
higiene do local de observação e, higiene do manipular.

Diante disso, torna-se clara a necessidade da adoção 
de medidas corretivas, pelos órgãos públicos competentes, 
frente às boas práticas de higiene e manipulação dos 
alimentos e uma gestão que fiscalize a organização dos 
setores e a obediência às normas sanitárias, para que se 
obtenham melhorias na qualidade dos alimentos vendidos 
bem como, nas condições de trabalhos dos próprios 
feirantes.

Tais inconformidades comprometem a qualidade dos 
produtos e coloca em risco a saúde do consumidor. Sabe-se 
que somente a elaboração de leis não é suficiente para 
assegurar a inocuidade dos alimentos, também é 
necessário a criação de programas de treinamento e 
reciclagem que visem promover a produção de alimentos 
seguros no quesito higiênico-sanitário.
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