
1 

 

RESÍDUOS SÓLIDOS EM UMA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO 
DE FEIRA DE SANTANA – BAHIA, BRASIL 

 
Solid waste in an open market of Feira de Santana - Bahia, Brazil 

 
 
Aline Pales Nunes¹ 
Áurea Chateaubriand Andrade Campos² 
Luciano Mendes Vaz³ 
 
Endereço: Equipe de Estudos e Educação Ambiental (UEFS).Avenida Transnordestina, s/n. Bairro Novo 
Horizonte. Feira de Santana – Bahia - CEP: 44036-900 - Brasil. Telefone 55 75 3161-8105.  E-mail: 
alinepales@yahoo.com.br   
 
Abstract 
The generation of solid waste is a major problem in urban centers today. The high rates in rampant 

waste generation are justified in part by the overgrowth of cities, in parallel to changes in consumption 

habits by society increasingly consumerist in search of practicality facilitated by then discard. In the 

northeastern cities of Brazil, the fairs are responsible for ensuring supplies of food, promoting 

economic, social, cultural and even in some cities. However, because they are potential producers 

permanent solid waste, mainly organic matter, the issue in the amount of waste generated is extremely 

susceptible to attention by the relevant authorities and by the merchants who make this niche 

population a survival. The aim of this study was to analyze the generation of solid waste at the fair free 

of  Feira de Santana, Bahia. Using a qualitative and quantitative approach, the research involved on-

site observation and a questionnaire to 42 stallholders. It can be observed that the majority of 

participants were women (71.42%) and the same value was found for time to work at the free, age 10. 

Although 92.24% of respondents stating that dump solid waste collectors found in the area, there was a 

lot of waste all over the floor which makes the environment conducive to proliferation of many types of 

animals disease vectors. Although they have declared the leftovers make donation of fresh produce, we 

noticed a large amount of this waste packaged in collectors. It is essential to conduct studies involving 

diagnosis and characterization of solid waste produced in the county fair, in order to quantify and 

qualify the composition of the waste, as well as raising environmental issues impacting these areas. 
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RESÍDUOS SÓLIDOS EM UMA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO 
DE FEIRA DE SANTANA – BAHIA, BRASIL 

 
 
Resumo 
A geração de resíduos sólidos é um dos grandes problemas dos centros urbanos atualmente. Os altos 
índices na geração desenfreada de resíduos são justificados, em parte, pelo crescimento exacerbado das 
cidades, em paralelo às mudanças de hábitos de consumo pela sociedade, cada vez mais consumista na 
busca da praticidade facilitada pelo descarte em seguida. Nas cidades nordestinas do Brasil, as feiras 
livres são responsáveis por garantir suprimentos de gêneros alimentícios, promovendo desenvolvimento 
econômico, social e ainda cultural em algumas cidades. Entretanto, por serem potenciais produtoras 
permanentes de resíduos sólidos, principalmente de matéria orgânica, a problemática na quantidade de 
resíduos gerados se torna extremamente passível de atenção pelos órgãos competentes e pelos próprios 
feirantes que fazem desse nicho populacional uma forma de sobrevivência. O objetivo deste estudo foi o 
de analisar a geração de resíduos sólidos na feira livre de Feira de Santana, Bahia. Utilizando uma 
abordagem qualitativa e quantitativa, a pesquisa envolveu a observação in loco e a aplicação de 
questionário a 42 feirantes.  Pode-se observar que a maioria dos participantes era do sexo feminino 
71.42%  o mesmo valor foi  encontrado para o tempo de trabalho na feira livre, em média de 10 anos. 
Embora  92,24% dos entrevistados afirmarem que despejam os resíduos sólidos nos coletores encontrados 
na área, foi observada uma grande quantidade de resíduos espalhados pelo chão o que torna o ambiente 
propício à multiplicação de diversos tipos de animais vetores de doenças. Ainda que tenham declarado 
fazerem doação das sobras dos hortifrutigranjeiros, notou-se uma grande quantidade desses resíduos 
acondicionados nos coletores. Torna-se essencial a execução de estudos que envolvam diagnósticos e 
caracterizações dos resíduos sólidos produzidos na feira livre, com o intuito de quantificar e qualificar a 
composição desses resíduos, além de levantar questões ambientais impactantes nessas áreas. 
 
Palavras chaves: Feira livre, Matéria orgânica, Resíduos sólidos. 
 
 
Introdução 
 
A geração de resíduos sólidos é um dos grandes problemas dos centros urbanos atualmente. Desde os 
processos de industrialização e urbanização, iniciados nos séculos XVIII e XIX na Inglaterra, 
promovendo diversas consequências ao meio ambiente que são sentidas pelas populações. 
 
Os altos índices na geração desenfreada de resíduos são justificados, em parte, pelo crescimento 
exacerbado das cidades, em paralelo às mudanças de hábitos de consumo pela sociedade, cada vez mais 
consumista na busca da praticidade facilitada pelo descarte em seguida. O resultado é a geração de 
resíduos diferentes em quantidade e diversidade, não acompanhando as medidas necessárias para uma 
destinação final adequada, forçando os gestores das cidades a busca por alternativas minimizadoras 
desses efeitos (RUSSO, 2003; BATTI, 2005; ALBUQUERQUE NETO et al, 2007).  
 
Para que os resíduos sólidos tenham uma destinação final adequada, é necessário o conhecimento a 
respeito do material a ser administrado, para somente então ter as etapas de dimensionamento, 
acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final realizadas (VAZ et al, 2003).  
 
Nas cidades nordestinas do Brasil, as feiras livres são responsáveis por garantir suprimentos de gêneros 
alimentícios, promovendo desenvolvimento econômico, social e ainda cultural em algumas cidades. As 
feiras livres são descritas como uma atividade econômica, constituindo-se em espaço aberto, com 
existência de barracas para compra, venda e troca de gêneros alimentícios comercializando produtos 
hortifrutigranjeiros, cereais, carnes, artesanato, etc., enfatizando o papel fundamental no desenvolvimento 
da cidade (DOLZANI & JESUS; VIEIRA, 2004). Entretanto, por serem potenciais produtoras 
permanentes de resíduos sólidos, principalmente de matéria orgânica, a problemática na quantidade de 
resíduos gerados se torna extremamente passível de atenção pelos órgãos competentes e pelos próprios 
feirantes que fazem desse nicho populacional uma forma de sobrevivência.  
 
Muitas cidades brasileiras tiveram sua origem a partir do comércio promovido por feiras livres, 
demonstrando a força de caráter histórico socioeconômico que a mesma representa. A cidade de Feira de 



3 

 

Santana – BA, imersa neste contexto, dispõe de diversas feiras livres espalhadas em pontos distintos da 
cidade, além de um grande centro de abastecimento de alimentos, ervas, artesanato, entre outros. 
 
Nesse sentido, a problemática dos resíduos sólidos deve ser considerada, do ponto de vista da saúde 
pública e ambiental, como uma questão prioritária, havendo a necessidade de um estímulo à redução de 
resíduos e um melhor aproveitamento do que é jogado fora, considerando também a importância em 
despertar na população dos feirantes e usuários, um consumo mais adequado ecologicamente. A 
realização do presente trabalho é justificada pela necessidade em se conhecer a definição, como são 
produzidos e quais as principais fontes geradoras de resíduos sólidos, principalmente orgânicos, em uma 
feira livre na cidade de Feira de Santana – BA.  

 
 

Objetivos 
 
- Analisar a geração de resíduos sólidos em uma feira livre do Município de Feira de Santana-Ba. 
- Relacionar a produção de resíduos com os tipos de atividades comerciais desenvolvidas na área;  
- Apresentar alternativas para tornar estes resíduos reaproveitáveis. 

 
 

Metodologia 
 

A pesquisa utilizou tanto uma abordagem qualitativa quanto uma abordagem quantitativa. Foi realizada 
na cidade de Feira de Santana, que possui 556.756 habitantes (IBGE, 2010), considerada como o centro 
comercial da Bahia. A feira livre que foi o lócus do estudo tem a área de 300m² contando com 
aproximadamente 700 feirantes, distribuídos em 240 barracas de hortifrutigranjeiros, juntamente com 179 
boxes de outras atividades comerciais (carnes, lanches, mercearias, área de serviço) no bairro Cidade 
Nova.  
 
A pesquisa envolveu observação do local e a aplicação de um questionário composto por um total de 24 
questões, sendo 22 com respostas de múltipla escolha, permitindo em algumas questões mais de uma 
resposta, além de dispor de duas perguntas de caráter subjetivo.  A amostra foi definida conforme 
conveniência, visto que, não existem outros estudos que subsidiassem medidas de ocorrência para o 
cálculo amostral, sendo este estudo considerado piloto. O questionário foi aplicado em 42 trabalhadores 
da feira livre da Cidade Nova o que correspondeu a 10% dos feirantes que eram proprietários dos 
estabelecimentos. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 
Humanos (CEP) da Universidade Estadual de Feira de Santana.  
 
 
Resultados 

 
Dos 42 sujeitos, a maioria (71,42%) foram mulheres e possuíam entre 30 e 59 anos (73,8%). De um modo 
geral, os indivíduos foram considerados de baixo nível escolar, onde 54,36% dos entrevistados tinham 
somente o ensino fundamental incompleto. Quanto ao tempo de trabalho na feira, a maioria já exerce esse 
tipo de comércio há mais de 10 anos, representando 71,42% dos sujeitos. Com relação às atividades 
desenvolvidas pelos feirantes, a venda de verduras e carnes representou 38,09% e as frutas 30,95% 
(Figura 1). 
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Figura 1: Atividades desenvolvidas pelos sujeitos na feira livre da Cidade Nova 
 

Apesar de 92,24% dos entrevistados afirmarem que despejam os resíduos sólidos em um dos 10 coletores 
encontrados na área, foi observada uma grande quantidade de resíduos espalhados pelo chão (Figura 2 A 
e B) o que torna o ambiente propício à multiplicação de diversos tipos de animais vetores de doenças. 
Grande parte dos participantes referiu à presença considerável de baratas (100%), moscas (95,23%), ratos 
(80,95%), cachorros (92,82%) e gatos (92,85%).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 

Figura 2(A e B): Resíduos dispostos no chão ainda com a feira livre em funcionamento. 
  
Com relação aos principais problemas da feira, 83,33% relataram desorganização, 76,19% mau cheiro, 
69,04% acúmulo de lixo e 59,52% pouca coleta de lixo (Figura 3). Além da coleta escassa, pode-se ver 
que não há seletividade dos resíduos, já que estes são levados pelos funcionários da feira até um coletor 
maior localizado na área externa e relativamente afastada da feira. Os feirantes declararam ainda que 
gostariam que existisse um projeto modificador da realidade vivida por eles, representando 92,86% das 
respostas. 
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Figura 3: Problemas existentes identificados pelos feirantes. 
 
Considerando as sobras dos hortifrutigranjeiros, os feirantes, em sua maioria, mencionaram fazer doação 
das mesmas (92,85%). Essa iniciativa é positiva, porém contraditória, pois, deveria minimizar a 
quantidade de resíduos orgânicos gerados ao final do dia. Entretanto, in loco, o que pode ser observado 
foi ainda uma quantidade alta desses resíduos produzidos acondicionados nos coletores e no chão (Figura 
4). 
 
Há questões observadas também a respeito do saneamento ambiental, conforme observado na Figura 5 (A 
e B). A falta de informações ou o “desconhecimento’’ dos feirantes é preocupante para a saúde dos 
mesmos e de quem adquire os produtos na feira livre, demonstrando assim um desagrado dos usuários 
diante da falta de saneamento local e desrespeito à legislação vigente, por não haver uma fiscalização de 
forma efetiva. 
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Figura 4: Resíduos orgânicos dispostos no chão e em um dos coletores. 
 
 
 

      
 
Figura 5: (A e B) Aspectos de problemas de saneamento ambiental verificados in loco. 

 
 
Conclusões e recomendações 
 
Constatou-se que a geração dos resíduos sólidos faz parte do cotidiano dos feirantes, visto as atividades 
realizadas pelo comércio de hortifrutigranjeiros e de outros setores existentes, acarretando assim grande 
quantidade de resíduos produzidos. Torna-se essencial a execução de estudos que envolvam diagnósticos 
e caracterizações dos resíduos sólidos produzidos na feira livre, com o intuito de quantificar e qualificar a 
composição desses resíduos, além de levantar questões ambientais impactantes nessas áreas. 
 
É de suma importância que se estabeleça a aplicação de ações socioeducativas contínuas a fim de 
sensibilizar os feirantes a respeito das questões ambientais e de saúde acerca desse ambiente. A Educação 
Ambiental é capaz de despertar a conscientização dos feirantes, aproximando-os da realidade em que 
estão inseridos e ao mesmo tempo contribuir com as questões ligadas ao meio ambiente trazendo uma 
nova atitude desses sujeitos frente aos resíduos sólidos gerados pelos mesmos. 
 
Espera-se que a realização desse estudo piloto possa servir para outros estudos acerca da geração de 
resíduos sólidos nas feiras livres. 
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