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A manipulação adequada dos alimentos através das práticas de higiene e conservação 

adequada visa garantir alimento seguro. As mesmas devem ser seguidas pelos manipuladores 

desde as escolhas e compras até a venda do produto final. Através das Boas Práticas de 

Manipulação de Alimentos os vendedores ambulantes estarão evitando um possível risco de 

contaminação no alimento que está vendendo e estará proporcionando uma comida de 

qualidade, além de obter a satisfação dos seus clientes Normalmente o local onde os 

vendedores ambulantes comercializam seus alimentos não possui uma infraestrutura 

adequada, não disponibiliza de água potável e nem é ambiente apropriado para conservar os 

alimentos. Essa pesquisa terá como objetivo geral conhecer as práticas higiênicas sanitárias 

empregadas por vendedores ambulantes. E os objetivos específicos serão: identificar a 

utilização das boas práticas na manipulação de alimentos comercializados por ambulantes; 

analisar a concepção dos vendedores ambulantes de alimentos quanto à importância do uso de 

equipamentos de proteção individual e lavagem das mãos; realizar análise microbiológica de 

alimentos comercializados no comércio ambulante. Pesquisa terá caráter quanti-qualitativa, 

onde será aplicado aos vendedores ambulantes um questionário devidamente impresso e 

personalizado com questões objetivas e subjetivas, e também será realizada a análise 

microbiológica dos alimentos comercializados. Espera-se com esse trabalho poder contribuir 

com a realização de pesquisas nessa área ao mesmo tempo em que se pretende facilitar a 

compreensão da correta manipulação adequada dos alimentos por parte dos vendedores 

ambulantes. 
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