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RESUMO 

 

A feira livre representa uma das formas mais antigas de comercialização de produtos agrícolas, retrata um tipo de 

comércio de grande relevância para a sociedade, pois esta contribui para a melhoria na oferta de alimentos e 

desenvolvimento local. Assim esta pesquisa teve como objetivo diagnosticar os resíduos sólidos orgânicos gerados 

na feira da Cohab em São Luís – MA. A metodologia realizada para o desenvolvimento deste trabalho foi realizado 

em etapa de revisão bibliográfica de publicações que abordavam o tema. Para verificar a destinação dos resíduos 

orgânicos produzidos na feira foi utilizado à pesquisa de campo, com a aplicação de questionários semiestruturados 

com a participação de 30 feirantes, e observações in loco do acondicionamento e manuseio dos produtos, assim 

como o ambiente estrutural da feira. Estas etapas possibilitaram a obtenção de dados dos resíduos sólidos orgânicos 

gerados na feira da Cohab, a coleta destas informações propiciaram a construção de um diagnóstico das práticas 

dos feirantes em relação aos “restos” dos produtos comercializados. Tais dados poderão ser usados como base para 

propor eventuais intervenções para uma melhor gestão dos resíduos. Baseado nos questionários e observações 

realizadas foi possível dizer que a maior parte do resíduo sólido gerado na feira é constituída de matéria orgânica 

e materiais no qual é possível se fazer a reciclagem. Todavia há ausência de politicas ambientalmente corretas para 

a destinação final dos resíduos gerados o que gera enormes desperdícios. 

 

Palavras chaves: Resíduos sólidos orgânicos. Feira livre. Cohab. 

 

 

ABSTRACT 

 

The open market represents one of the oldest forms of commercialization of agricultural products, portrays a type 

of trade of great relevance to society, as it contributes to the improvement in the supply of food and local 

development. Thus, this research aimed to diagnose the organic solid waste generated at the Cohab fair in São Luís 

- MA. The methodology used for the development of this work was carried out in the bibliographic review stage 

of publications that addressed the theme. To verify the destination of organic waste produced at the fair, field 

research was used, with the application of semi-structured questionnaires with the participation of 30 marketers, 

and on-site observations of the packaging and handling of products, as well as the structural environment of the 

fair. These steps made it possible to obtain data on organic solid waste generated at the Cohab fair, the collection 

of this information provided the construction of a diagnosis of the practices of the marketers in relation to the 

“remains” of the products sold. Such data could be used as a basis to propose possible interventions for better 

waste management. Based on the questionnaires and observations made, it was possible to say that most of the 

solid waste generated at the fair is made up of organic matter and materials in which recycling is possible. 

However, there is an absence of environmentally correct policies for the final destination of the waste generated, 

which generates enormous waste. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

             

As feiras surgiram no Brasil por volta do Século XVII, de herança da colonização 

portuguesa, que tinham como finalidade suprir a necessidade de abastecimento alimentar e da 

comercialização do excedente produzido no campo. (PINTO; MORAES, 2011, p. 2).  

A feira livre representa uma das formas mais antigas de comercialização de 

produtos agrícolas, retrata um tipo de comércio de grande relevância para a sociedade, pois esta 

contribui para a melhoria na oferta de alimentos e desenvolvimento local, apesar de que com o 

passar do tempo, as feiras livres tiveram seu espaço reduzido pelo crescimento de outros canais 

de comercialização, como os supermercados, observa-se que, ainda hoje, este canal ainda 

desempenha um papel fundamental na consolidação econômica e social da agricultura familiar. 

Mas é natural que a sua própria dinâmica gere um grande acumulado de resíduos orgânicos, 

que em grande parte são descartados em aterros ou lixões de forma in natura, sem que haja o 

mínimo de preocupação com eventuais problemas ambientais causados pelo descarte incorreto 

destes resíduos, que, no entanto, poderiam ser reaproveitados através da reciclagem para 

diversos fins. 

Na contemporaneidade é possível observar que a questão ambiental vem ganhando 

bastante repercussão, foram anos de ações antrópicas do homem sobre o meio ambiente sem 

uso de medidas sustentáveis, as consequências estão se tornando cada vez mais severa e de 

difícil solução. Nessa perspectiva é necessário buscar um modelo econômico que venha a ser 

compatível com a conservação ambiental, que busque prover o melhor para as pessoas e para o 

ambiente, tanto para agora, como, principalmente para o futuro. Os resíduos sólidos orgânicos, 

especificamente os produzidos em feiras e mercados, podem ser enquadrados em uma 

subdivisão dos resíduos comerciais, e são aqueles originados de material animal ou vegetal, que 

tenham em suas composições componentes biológicos dessa origem. Portanto, podemos 

considerar que os resíduos sólidos orgânicos na nova denominação podem ser chamados 

também de “rejeitos”. (LIMA; ARAUJO, 2019). 

Um dos grandes problemas das feiras atualmente seria não ter um lugar adequado 

para depositar os restos de resíduos orgânicos, no qual estes acabam sendo despejados em 

qualquer lugar, causando problemas para a população que trabalha ou mora pela proximidade 

dessas feiras. Na maioria das feiras observa-se que há ausência de estruturas práticas para o 

manuseio de frutas e verduras, o que contribui assim para a perda desses produtos de forma 

ligeira, fazendo com que aumente o desperdício e a geração de mais resíduos. 

A feira da Cohab, fonte de estudo deste artigo está localizada próximo ao terminal 

de integração do bairro da Cohab na cidade de São luís - Maranhão, uma área de grade 

movimentação e diversas lojas no em torno. É uma feira de permanência fixa, quando se aos 

resíduos sólidos orgânicos gerados possui uma alta produção sem nenhum tipo de coleta 

seletiva. 

Portanto este trabalho tem como objetivo geral realizar um diagnóstico sobre como 

os feirantes estão realizando a gestão dos resíduos sólidos orgânicos produzidos na feira da 

Cohab em São Luís/MA. Enquanto que os objetivos específicos foram: compreender como 

ocorre o descarte e o destino dos resíduos orgânicos, identificar de quais locais advém os 

produtos comercializados, analisar e discutir as ações dos feirantes em relação aos produtos não 

comercializados e a importância de um destino correto para os resíduos produzidos no local. 

Teve-se como hipótese a necessidade do descarte correto aos resíduos sólidos 

orgânicos gerados em feiras, para que estes não venham trazer prejuízos ao meio ambiente e 

nem poluir e contaminar o próprio local de comercialização. 

A justificativa consistiu no fato de que o gerenciamento dos resíduos orgânicos de 

forma eficaz é de suma importância para a qualidade de vida de uma sociedade. Visto que todas 
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as ações que visam cuidado com o meio ambiente, reflete na saúde e qualidade de vida do 

homem, como também na preservação da natureza, no sentido de evitar poluição, negligência 

com os recursos naturais, proliferação de doenças, acumulo desnecessário de materiais, entre 

outros. 

A metodologia para o desenvolvimento desta pesquisa foi revisão bibliográfica de 

publicações que abordam o tema. Para verificar a destinação dos resíduos orgânicos produzidos 

na feira foi utilizado à pesquisa de campo, com a aplicação de questionários semiestruturados 

com a participação de 30 feirantes, e observações in loco do acondicionamento e manuseio dos 

produtos, assim como o ambiente estrutural da feira. 

Estas etapas possibilitaram a obtenção de dados dos resíduos sólidos orgânicos 

gerados na feira da Cohab, a coleta destas informações propiciou a construção de um 

diagnóstico das práticas dos feirantes em relação aos “restos” dos produtos comercializados. 

Tais dados poderão ser usados como base propor eventuais intervenções de estratégias para 

uma melhor gestão dos resíduos. 

 

 

2 RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

 

Resíduos Sólidos tem sido um tema muito comentado nas últimas décadas, quando 

se começou a perceber a gravidade de seus impactos ao meio ambiente. Com o crescimento 

urbano e o aumento do padrão de consumo veio à importância de se repensar as práticas de 

nossa sociedade no âmbito ambiental, ecológico e social. Esta busca por boas práticas e por um 

manejo correto dos resíduos têm se tornado indispensável com a constatação dos danos à saúde 

coletiva, o equilíbrio ecológico e o bem-estar dos seres humanos devido à má destinação dos 

resíduos sólidos (RODRIGUES, 2015). Os resíduos, tanto em termos de composição como de 

volume, variam em função do consumo e dos métodos de produção. (SANTOS, 2011, p. 1).  

Segundo Siqueira (2001) o termo lixo foi substituído por resíduos sólidos, e estes, 

que antes eram entendidos como meros subprodutos do sistema produtivo, passaram a ser 

encarados como responsável por graves problemas de degradação ambiental. Além disso, 

resíduos sólidos diferenciam-se do termo lixo porque, enquanto este último não possui qualquer 

tipo de valor, já que é tudo aquilo que deve apenas ser descartado, os resíduos sólidos possuem 

valor econômico agregado, por possibilitarem o reaproveitamento no próprio processo 

produtivo. Estas novas características contribuíram para tornar prioritária, dentro do setor 

público nos países desenvolvidos, a política de gestão de resíduos sólidos, demandando um 

comportamento diferente dos setores públicos, produtivo e de consumo. 

O crescente conhecimento das implicações sobre o meio ambiente, do aumento de 

volume de resíduos a serem dispostos e mais o aumento da consciência ambiental determinaram 

uma nova qualificação para o problema. 

O conceito de resíduos sólido vem sofrendo constantes mudanças. O que era 

constituído como resíduo há 20 anos, hoje pode não ser mais. E aquilo considerado resíduo hoje 

poderá não ser no futuro (FIORENTIN, 2002). Os resíduos sólidos são definidos pela NBR 

10.004: 
 

[...] resíduos nos estados sólidos e semi-sólidos, que resultam de atividades da 

comunidade de origem: industrial, domestica, hospitalar, comercial, agrícola, de 

serviços e de varrição. Ficam incluídos também nesta definição os lodos 

provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em 

equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados 

líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública 

de esgotos ou corpos de água. 
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Sabe-se que a melhor forma de se conhecer os resíduos sólidos gerados em um 

determinado município é feito por meio de sua identificação, seguida dos processos de 

classificação e quantificação. 

 

 

3 POLÍTICA NACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (PNRS)  

 

 

A PNRS foi instituída pela Lei 12.305 em 02 de agosto de 2010 e regulamentada 

pelo Decreto nº 7.404 de 23 de dezembro do mesmo ano, ambos dispõem sobre a adequada 

gestão de resíduos sólidos.  Este Decreto cria o Comitê Interministerial da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, com a finalidade e apoiar e estruturar a implementação da PNRS, através da 

articulação de órgãos e entidades governamentais, no sentido de possibilitar o cumprimento das 

determinações e das metas (BRASIL, 2010). A PNRS estabelece os princípios, objetivos, 

instrumentos, metas e ações que os governos devem inserir na gestão de resíduos com o 

propósito de obter uma gestão integrada e ambientalmente adequada dos resíduos sólidos. 

A PNRS tem como premissa a regra dos 3Rs, ou seja, orienta para a redução do 

consumo, a reutilização e a reciclagem dos materiais, com prioridade para a redução na geração 

de resíduos. Por fim, a sociedade deverá tomar consciência da necessidade de adoção de três 

importantes prioridades: prevenção de geração, recuperação dos resíduos sólidos e disposição 

final ambientalmente adequada dos rejeitos. 

A educação ambiental promotora de mudanças de atitudes, os avanços da 

tecnologia de recuperação dos resíduos e o desenvolvimento de uma rede entre as indústrias, o 

comércio e os consumidores podem promover a adequação dos projetos de produtos e 

embalagens às premissas de redução e recuperação dos resíduos sólidos urbanos. 

 

 

4 DESAFIO DO GERENCIAMENTO CAUSADO PELOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

 

No Brasil, apenas a partir da década de 70 iniciou-se maior preocupação com os 

problemas ambientais. Sendo assim, iniciaram-se as discussões a respeito da coleta seletiva, 

que foi implantada a partir de 1985. (GIOVANETTI, 2014). 

Este atraso com as preocupações ambientais no Brasil dificultaram a qualidade 

ambiental e consequentemente de vida das populações brasileiras trazendo grandes danos ao 

meio ambiente e a saúde humana.  

Atualmente, as novas Leis têm trazido novas perspectivas, pois tem exigido a maior 

participação dos diversos setores da sociedade, inclusive o tema “Resíduos Sólidos” e um nos 

pontos mais discutidos pelo poder público. (GIOVANETTI, 2014). 

Contudo, um aspecto negativo para os dias de hoje é o grande número de 

embalagens em produtos adquiridos diariamente, como: sacos plásticos, garrafas PETs, 

produtos duráveis, e produtos tóxicos que formam grandes montanhas de Resíduos os quais 

poderiam ser reciclados ou reaproveitados. 

É necessário, maiores investimentos na Educação Ambiental, em todas as classes 

sociais para obterem-se bons resultados, tanto na redução da produção como na reciclagem e 

reutilização dos Resíduos Sólidos. Sem dúvida, esta ação trará uma melhoria da qualidade de 

vida de todos os seres vivos, como também, a sustentabilidade do Planeta Terra. (MINISTÉRIO 

MEIO AMBIENTE, 2014). 

Para Russo (2003) a gestão de resíduos envolve uma inter-relação entre aspectos 

administrativos, financeiros, legais, de planejamento e de engenharia, cujas soluções são 
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interdisciplinares, envolvendo ciências e tecnologias provenientes da engenharia, economia, 

sociologia, geografia, planeamento regional, saúde pública, demografia, comunicações e 

conservação. Portanto, entende-se que a gestão dos resíduos sólidos passa por diversos pilares 

estruturantes que constituem uma política integrada, de que se destacam: adaptação de sistemas 

integrados, baseada na redução na fonte, na reutilização de resíduos, na reciclagem, na 

transformação dos resíduos onde está incluída a incineração energética e a compostagem, e a 

deposição em aterros (energéticos e de rejeitos). 

Conforme o IBAMA (2011) O crescimento da economia de um país pode ser 

mensurado pelo aumento do consumo de produtos e de materiais pela população. Este aumento 

no consumo acarreta uma maior demanda por recursos naturais e no consequente aumento da 

geração de resíduos sólidos. Com efeito, todos os anos os brasileiros geram, aproximadamente, 

cerca de 60 milhões de toneladas de resíduos sólidos em suas casas e cidades. Na ausência de 

uma lei federal, estados e municípios começaram a legislar de forma independente sobre regras 

para o descarte de resíduos sólidos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305, foi 

sancionada em 2 de agosto de 2010 e conta com dois decretos regulamentadores os Decretos 

7.404 e 7.405, de 23 de dezembro de 2010. O IBAMA, órgão federal executor da Política 

Nacional de Meio Ambiente e da Política Nacional de Resíduos Sólidos, trabalha na gestão 

destes resíduos junto à sociedade, atuando na educação ambiental, e junto às empresas, 

orientando, controlando e fiscalizando suas atividades. 

 

 

5 MATERIAL E MÉTODOS  

 

 

5.1 Área de estudo 

 

 

A feira da Cohab do qual trata-se o presente trabalho está localizada próximo ao 

terminal de integração do bairro da Cohab, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, no Bairro 

Cohab Anil II na cidade de São Luís-Maranhão, possui mais de 35 anos de funcionamento, é 

uma feira fixa, cuja a área possui grade movimentação e diversas lojas ao entorno. No atual 

momento a feira que acontecia dentro do mercado municipal está sendo realizada em frente 

deste, em barracas cedidas pela prefeitura, pois o mesmo encontra – se em processo de reforma 

iniciada neste ano de 2019, com previsão de conclusão no segundo semestre de 2020, segundo 

a prefeitura da região. 

A imagem 1 a seguir mostra um a localização do mercado municipal onde é 

realizada a feira. 
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Imagem 1 – Localização da feira da Cohab 
 

 
                           Fonte: Google 

 

 

5.2 Metodologia utilizada 

 

 

A metodologia realizada para o desenvolvimento desta pesquisa foi realizado em 

três etapas, sendo uma de revisão bibliográfica de publicações que abordam o tema. A segunda, 

para verificar a destinação dos resíduos orgânicos produzidos na feira foi utilizada à pesquisa 

de campo, com registros fotográficos e aplicação de questionários semiestruturados com a 

participação de 30 feirantes, e na terceira etapa foram realizadas observações in loco do 

acondicionamento e manuseio dos produtos, assim como o ambiente estrutural da feira. 

O critério para escolha dos entrevistados veio a ser o produto comercializado por 

eles, sendo escolhidas bancas de venda de peixes, frango, legumes e frutas, que são produtos 

de fácil deterioramento, e no qual seus respectivos desperdícios podem causar poluição, que se 

caracteriza como um tipo de impacto ambiental.  

Os dados obtidos dos questionários foram submetidos à análise e expressos através 

de gráficos do aplicativo Excel. 

Estas etapas possibilitaram a obtenção de dados dos resíduos sólidos orgânicos 

gerados na feira da Cohab, a coleta destas informações propiciou a construção de um 

diagnóstico das práticas dos feirantes em relação aos “restos” dos produtos comercializados. 

Tais dados poderão ser usados como base para propor eventuais intervenções de estratégias 

para uma melhor gestão dos resíduos.  

 

 

6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

A partir da pesquisa de campo com a aplicação de questionários semiestruturados, 

foi possível obtermos algumas respostas relacionadas aos feirantes e ao tipo de resíduo gerado 

na feira e a destinação destes. 

Analisando as entrevistas obtivemos a faixa de anos que essas pessoas trabalham 

na mesma feira, a maioria dos entrevistados estão trabalhando no local há 20, 15 e 10 anos, 

como pode ser observado no (gráfico 01).   
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Gráfico 1 – Média de anos que os feirantes trabalham na feira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

                           Fonte: Autoras, 2019 

 

 

Através de sondagem, foi possível descobrir que alguns dos filhos destes feirantes 

ajudam seus pais e mães, seguindo assim a mesma profissão. 

A segunda pergunta do questionário buscou responder quais são os produtos 

comercializados pelos entrevistados. A tabela 1 a seguir demostra os produtos.  

 

 
Tabela 1 – Produtos comercializados pelos entrevistados na feira da Cohab – São Luís/MA 

   

  Fonte: Autoras, 2019 

 
 

Observa-se que os produtos comercializados são produtos de curto prazo de 

duração, e de fácil deterioramento, devendo que estes sejam vendidos o quanto antes, sendo de 

grande relevância serem manuseados e acondicionados adequadamente, a fim de evitar 

desperdício desses alimentos, perda de lucro, e consequentemente acúmulo de  

resíduos sólidos. O próprio local de comercialização como pôde ser observado é um local 

quente, podendo contribuir para que o produto murche, estrague ou perca a qualidade, outro 

fator observado foi à falta de refrigeração para os peixes e frangos. Como observado na 

(Imagem 2). 

De acordo com Codex Alimentarius (2001) a temperatura é o fator mais importante 

que afeta a taxa de deterioração de peixes e mariscos, na multiplicação de microrganismos. 

Desta forma, é essencial que tanto o peixe fresco e outros produtos, sejam resfriados e mantidos 

a uma temperatura o mais próximo possível de 0°C. O resfriamento evita ou retarda as reações 

químico-enzimáticas envolvidas no processo de autólise, e também, o desenvolvimento de 

microrganismos que contribuem para a deterioração do alimento (ROSA, 2001). 

Peixe Tambaqui, traíra, tilápia, pescada amarela, mandi, branquinha. 

Frango Caipira e da granja 

Legumes 

e 

verduras 

Vinagreira, cenoura, pimenta de cheiro, batata, abóbora, couve, 

alface, pepino, pimentão, vargem, quiabo, chuchu, tomate, cebola, 

coentro e cheiro verde, jerimum. 

Frutas. Banana, abacate, laranja, acerola, manga. 
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Imagem 2 – Peixes e Frangos expostos, sem acondicionamento correto 

  f   

                Fonte: Autoras, 2019 

 

 

Quando perguntados de onde vêm os produtos por eles vendidos na feira, obtivemos 

os seguintes resultados; 40% dos produtos são de São Luís, 33% do Ceará e 27% de outros 

estados. Este fato nos surpreende devidos o Ceará representar o segundo maior fornecedor, e 

principalmente de hortaliças e frutas, sendo que o Estado possui grande potencial de produção 

de hortifrúti, porém nenhum dos entrevistados declarou ser agricultor ou comercializar produtos 

de cidades vizinhas. 

O gráfico 2 a seguir demostra de acordo com o questionário a origem dos produtos 

comercializados na feira livre da Cohab – São Luís/MA. 

          
 

 

Gráfico 2 – Origem dos produtos comercializados na feira 

 

 
             Fonte: Autoras, 2019 

 

 

Quando questionados sobre perda de produtos, 40% falaram que não possuem 

perdas, 33% disse que sim, tem perdas e 27% falaram que as perdas são poucas, fato este que 

pode estar relacionado ao alto fluxo de clientes na feira, e ao fato desta, funcionar todos os dias. 

Todavia as feiras são classificadas segundo Vaz et al. (2003), principalmente pela 

produção permanente de resíduos sólidos nos seus setores de venda (hortifrutegranjeiros, 

carnes, etc), que são gerados desde a recepção e organização dos alimentos nas barracas ou no 

chão pelos feirantes, até chegar aos consumidores. 

O gráfico 3 a seguir representa os percentuais de perdas dos produtos pelos 

feirantes. 
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Gráfico 3 – Perda de produtos pelos feirantes da feira da Cohab  
 

 
     Fonte: Autoras, 2019 

 

 

Na respectiva feira analisada, os feirantes quando perguntados a forma como fazem 

o descarte do resíduo gerado 100% responderam que apenas jogam no lixo, em lixeiras perto 

das barracas, e depois jogam em containers grandes de ferro que ficam no fundo do mercado.  

O gráfico 04 a seguir representa conforme os dados coletados onde é realizado pelos 

feirantes o descarte do resíduo produzido na feira. 
 

 

Gráfico 4 – Descarte de resíduos, resultado obtido através do questionário 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Autoras, 2019 

 

 

De acordo com os registros fotográficos realizados do local, pôde-se constatar que 

realmente é isto que ocorre, como mostra a imagem 03 a seguir. 

 

          Imagem 3 – Lixeira e containers utilizados para descarte dos resíduos gerados na feira 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoras, 2019 
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Situações como esta, que ocorre na feira da Cohab, mostra que nenhum cuidado 

com a gestão dos resíduos é realizada, não sendo de maneira alguma feita a coleta seletiva no 

local, todo o material produzido da venda de frango, peixes e hortifrúti são misturados com 

outros resíduos. Porém grande parte destes resíduos poderiam ser reciclados através da 

compostagem. Evitando assim grandes desperdícios de alimentos. 

No Brasil, 25 milhões de toneladas por ano de alimentos são jogados fora, que torna 

os resíduos sólidos orgânicos a maior parcela do problema, considerando o alto grau poluente 

desse material. (BYDLOWSKI, 2011). 

Embora os resíduos produzidos nas feiras não apresentem grau elevado de 

toxicidade, pois são resíduos com predominância de matéria orgânica putrescível, eles podem 

constituir-se num meio favorável à transmissão de doenças, por via direta e, principalmente, 

indireta. A transmissão direta pode ocorrer através de microrganismos patogênicos (bactérias, 

vírus, protozoários, vermes), os quais alcançam os resíduos sólidos, podendo ocorrer à 

incidência de doenças epidêmicas, intestinais ou respiratórias (MOTA, 2006). 

Com base nas informações levantadas nos questionários aplicados aos feirantes, foi 

possível descobrirmos o que é feito por eles quando o produto não está em estado de venda, 

porém ainda pode ser consumido. A maior parte, 33% admitiu utilizar esse produto para 

consumo próprio, 30% vende mais barato, 20% doa para quem quiser, e 17% joga no lixo. 

O gráfico 05 logo abaixo, representa os percentuais obtidos nos questionários 

quando os feirantes foram perguntados sobre o que fazem com o produto não comercializado, 

mais que ainda pode ser consumido. 

            

 
Gráfico 5 – Sobras dos produtos não comercializados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              Fonte: Autoras, 2019. 

 

 

De acordo com dados obtidos na última pergunta do questionário em relação à 

coleta do lixo na feira, esta é realizada todos os dias, sendo feita uma coleta pela manhã e outra 

pela tarde, os feirantes pagam um serviço particular para limpeza do local, pois a prefeitura só 

recolhe resíduos fora do estabelecimento. O destino desses resíduos, segundo os feirantes é o 

aterro de Rosário para onde vai todo o “lixo” da região de São Luís/MA. 

O gráfico 06 abaixo demostra que 100 % dos feirantes responderam que a coleta de 

lixo é realizada duas vezes ao dia. 
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Gráfico 6 – Coleta de lixo na feira da Cohab 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                

               

                                              Fonte: Autoras, 2019. 

 

Algumas situações de risco a saúde foram encontradas além da inadequada coleta 

e acondicionamento dos resíduos e de alguns alimentos. Foram observadas a presença de 

banheiros químicos em frente às barracas, e caixas de isopor quebradas e velhas, e resíduos 

sólidos no chão dispostos nas vias de acesso às barracas. Conforme se verifica na imagem 4. 

 
 

Imagem 4 – Situações de riscos 
 

 
             Fonte: Autoras, 2019 

 

 

A Feira da Cohab não dispõe de um plano de gerenciamento de resíduos, realizando 

somente a coleta e enviando ao aterro sanitário, não atuando na minimização  

da geração de resíduos, educação ambiental com os feirantes e clientes; e padronização do 

processo de coleta dos resíduos. 

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), os geradores e 

responsáveis por resíduos devem elaborar planos de gerenciamento, que possibilitem a 

implantação de ações preventivas e corretivas para melhorar o funcionamento das feiras.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Através dos questionários aplicados e observações in loco da geração de resíduos 

sólidos produzidos na feira da Cohab, constatou-se que a maior parte é constituída de matéria 

orgânica e materiais passiveis de reciclagem.  

Observou-se também a ausência de políticas ambientalmente corretas, no que se 

refere desde a geração até a destinação final dos resíduos. 

A instalação de um sistema de gerenciamento de Resíduos Sólidos provenientes das 

feiras livres compreende uma alternativa para diminuir os impactos ambientais negativos 

decorrentes da disposição inadequada desses resíduos.  

De acordo com as características dos resíduos gerados na feira estudada, é possível 

propor um modelo de gestão baseado na compostagem e na coleta seletiva, devendo haver 

capacitação para a conscientização dos feirantes 2por meio da implantação da educação 

ambiental como base, a fim de conscientizar todos os envolvidos (vendedores e consumidores) 

mostrando-lhes os benefícios de pensar e agir de forma sustentável, possibilitando assim reduzir 

a produção de resíduos ou o aproveitamento destes.  

Portanto, a proposta da pesquisa foi de suma importância para diagnosticar os 

resíduos sólidos orgânicos gerados em uma das principais feiras da cidade de São Luís/MA, e 

propor alternativas sustentáveis como a compostagem para serem executadas junto aos 

feirantes, tendo em vista que o gerenciamento dos resíduos orgânicos de forma eficaz e de 

grande relevância para a qualidade de vida de uma sociedade. Todas as ações que visam cuidado 

com o meio ambiente, refletem na saúde e qualidade de vida do homem, como também na 

preservação da natureza, no sentido de evitar poluição, negligência com os recursos naturais, 

proliferação de doenças, e o acúmulo desnecessário de materiais. 
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QUESTIONARIO APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 
 

 

                                                                                                                                                           

DATA: SÃO LUÍS, _____/______ 2019. 

 

 

1 – HÁ QUANTOS ANOS TRABALHA NA FEIRA? 

 

2 – QUAIS OS PRODUTOS COMERCIALIZADOS? 

 

3 – DE ONDE VEM O PRODUTO. 

(   ) AGRICULTORES LOCAIS     

(   ) CULTIVO PROPRIO      

(   ) DE OUTROS ESTADOS   

(   ) DE OUTROS MUNICÍPIOS. 

Obs: _______________________________________________________________________ 

 

4 – OCORRE PERDA DE PRODUTOS? (FRUTAS, LEGUMES, MARISCOS, ETC.) 

(   ) SIM   (   ) NÃO 

Obs.:_______________________________________________________________________ 

 

5 – COMO É FEITO O DESCARTE DO RESÍDUO GERADO?  

 

6 – O QUE VOCÊ FAZ COM AS SOBRAS, DO PRODUTO NÃO COMERCIALIZADO? 

(   ) DESCARTA NO LIXO   (  ) DOA    (   )  USA PARA CONSUMO PROPRIO   

(   ) REAPROVEITA DE ALGUMA FORMA. 

Obs.:_______________________________________________________________________ 

 

7 – Á COLETA FEITA PELA PREFEITURA É REALIZADA TODOS OS DIAS? E EM 

QUAIS HORÁRIOS? 

 

8 – É REALIZADA A COLETA SELETIVA? 

(   ) SIM   (   ) NÃO 

Obs.:_______________________________________________________________________ 

 

9 – EM RELAÇÃO À LIMPEZA DO LOCAL, DE QUEM É A RESPONSABILIDADE? 

 
 

 

 


