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Resumo 

A crise mundial na produção e distribuição de alimentos nos leva a refletir sobre alternativas 

que possam sensibilizar o cidadão sob o seu modo de agir, principalmente quando se trata de 

perdas relacionado à feiras e mercados a céu aberto. O presente artigo tem como objetivo 

analisar o desperdício de alimentos no mercado de São Brás, e propor uma solução através de 

ações que envolvam a educação ambiental para que desta maneira busque minimizar impactos 

para o ambiente e contribuir com valores de reeducação dos próprios feirantes baseados no 

desperdício descontrolado, sensibilizando assim os agentes consumidores que transitam 

diariamente por aquele local. A elaboração desta obra pretende-se levar o conhecimento e a 

discussão deste tema mostrando uma outra realidade do objeto de estudo. 
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Introdução 

 Na medida que o mundo moderno se desenvolve, observa-se novos meios de refletir a 

questão ambiental que é um dos fatores preocupantes quando se fala na conservação e 

exploração do uso sustentável. Diante disso, várias ações já foram adotadas afim de minimizar 

tais impactos provocados pela humanidade, no entanto, problemas como esse já vem 

atravessando gerações que remetem a sua própria existência criando desta forma hábitos 

desfavoráveis para aumento do desiquilíbrio naturais e econômicos gerando assim o aumento 

cada vez mais de resíduos sólidos provocado pelo homem colocando em risco as gerações 

futuras. Com isso Zerbini (2006, p.44) afirma que: “Por certo, a história da humanidade é 

constituída pelas consequências das dinâmicas sociais, políticas, econômicas, culturais de todas 

as épocas, mas nenhuma fase anterior à modernidade interferiu tanto em todos os aspectos da 

vida em sociedade” 

 O descarte expressivo do desperdício alimentar na qual é o nosso objeto de estudo, é 

uma realidade ainda frequente no mundo, e em algumas regiões brasileiras esse problema vem 

se agravando devido ao aumento do crescimento demográfico nos centros urbanos, 

principalmente nas regiões metropolitanas, que apesar de existirem políticas públicas eficazes, 

ainda há resistência no modo de como a população enxergar as formas de conscientização 

ambiental.  

 A solução pode estar na própria forma de como a educação ambiental é tratada, se por 

um lado essa seja talvez uma forma eficaz de minimizar a perda descontrolada dos produtos 

alimentícios, por outro, ainda há a falta de incentivo por parte dos órgãos públicos em adotar 

este tipo de prática. Logarezzi (2006, p.138) indica que “a geração responsável de resíduo tem 

sua importância concreta em si, mas deve servir de mote para a ampliação da atuação 

responsável da (o) cidadã/o”. Outro ponto a se observar, seria a forma de reaproveitamento dos 

alimentos descartados, tendo em vista que grande parte desta são produzida em feiras livres que 

acontecem diariamente ao final de cada dia.   

 Neste sentindo, o objetivo do trabalho é analisar o desperdício alimentar que ocorre no 

mercado de São Brás, e de que forma pode-se trabalhar a questão da educação ambiental neste 

espaço de uma forma consciente junto aos feirantes e populações autóctones. A partir desta 

compreensão, vamos proporcionar a sociedade e os visitantes uma reflexão sobre o local e 

procurar medidas que possam ser trabalhadas junto aos personagens desta relação.      

 

 

 



 
 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS       

Nestes aspectos fica evidente que esse tipo de estudo é de grande relevância de se utilizar 

técnicas para o seu desenvolvimento, na qual compreende pesquisas realizadas em campo para 

análise de dados e assim objetivando a importância da discussão do tema abordado. 

Analisa-se que este tipo de pesquisa atinge uma área que abrange todas as esferas 

sociais, econômica, ambiental e política, neste contexto segundo Dencker (1998, p. 18), “o 

método científico vem ser um conjunto de regras ou critérios que servem de referência no 

processo de busca da explicação ou da elaboração de previsões em relação à questão o problema 

em especifico”. Desta forma vamos analisar e assim tentar conseguir atingir o objetivo proposto 

da pesquisa. 

Os dados que vão ser utilizados são de ordem qualitativa e quantitativo que para 

(RICHARDSON, 1999, p.80) diz: 

[...] procura descrever a complexidade de um determinado problema, analisar a 

interação de certas variáveis. Compreender e classificar processos dinâmicos e unidos 

por grupos sociais, contribuir no processo de mudança de um determinado grupo e 

possibilitar, em maior nível de profundidade, o entendimento das particularidades do 

comportamento dos indivíduos. 

 

Já a pesquisa quantitativa é projetada para gerar medidas precisas e confiáveis que 

podem permitir uma análise estatística, trazendo em números as informações.   

[...] caracteriza-se pelo emprego da quantificação tento nas modalidades de coleta de 

informações, quando no tratamento dessas através de técnicas estatísticas, desde as 

mais simples como percentual, média, desvio-padrão, às mais complexas, como 

coeficiente de correlação, análise de regressão etc. (RICHARDSON, 1999, p. 29). 

 

           Durante a pesquisa de campo, foi realizado um levantamento junto aos feirantes na qual 

foram aplicadas entrevistas estruturadas compostas por perguntas abertas e fechadas 

especificadamente, assim como analisar e fotografar os espaços da feira afim de detectar o 

desperdício alimentar presente. 

 

CONTEXTO HISTÓRICO DO MERCADO DE SÃO BRÁS E SUA RELAÇÃO COM A 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Todos os dias milhares de pessoas transitam pela Avenida Magalhães Barata, um dos 

principais meios de acesso que interliga o centro urbano de Belém, ao final da avenida depara-

se com um conjunto arquitetônico construído em 1911 que remete a história e o passado da 

cidade que vem ser o mercado público de São Brás (Figura 1). Essa estrutura é um importante 

centro comercial onde a riqueza está em seu patrimônio, na qual marca a história e o período 

do ciclo da borracha e os acontecimentos pertinentes a cidade de Belém. No passado, o local 

serviu como ponto para o escoamento de produtos que eram comercializados na antiga estrada 



 
 

de ferro que ligava Belém á Bragança. No entanto, com o passar do tempo a ferrovia foi 

desativada e hoje comporta um importante mercado que serve como meio de subsistência para 

várias famílias que comercializam os mais diversos tipos de produtos.       

 

Figura 1 – Mercado de São Brás 

 
Fonte: Próprio autor, 2017 

Nessa perspectiva, o mercado possui em sua estrutura vários setores que correspondem 

ao: hortifruti, pescado, carne, restaurantes.  No decorrer dos anos, houveram diversas formas 

de transformar o espaço e disseminar a cultura pela cidade, mas nenhuma obteve sucesso, e 

hoje observa-se que o próprio mercado está cercado de problemas como deterioração, 

rachaduras, criminalidade entre outros. 

Grande parte dos feirantes por sua vez estão no local a mais de 30 anos, muitos destes 

adotaram suas barracas de gerações passadas, e hoje convivem diariamente com os problemas 

sociais e ambientais enfrentados dentro do mercado e um desses é o desperdício de alimentos, 

que se torna evidente todos os dias dentro do espaço (Figura 2 e 3).  

 Figura 2 – Área externa do mercado                 Figura 3 – Parte interna do mercado  

    

Fonte: Próprio autor, 2017.      Fonte: Próprio autor, 2017. 

 

Desta maneira, os resíduos ficam expostos a céu aberto, provocando odor desagradáveis, 

atraído desta forma vetores e provocando contaminação das mais diversas formas como a dos 

http://3.bp.blogspot.com/-_LG9u3bYhK8/VBwzTMM7KLI/AAAAAAAABYk/QbaASzAliVA/s1600/DSCN8984.JPG


 
 

lençóis freáticos através do chorume. Indicando dessa forma a ausência de ações que possam 

trabalhar a sensibilização dos feirantes na área evitando esse tipo de situação. 

Atualmente observa-se que este tipo de descarte tem um aumento expressivo aos finais 

de semana, por concentrar o período de maior movimento na feira. Para Prim (2003), Afirma 

que ainda é baixo o número de pesquisas cientificas voltado a esse assunto, portanto, não se 

pode exigir dos próprios feirantes o conhecimento deste tipo de assunto.   

Nesta perspectiva aos poucos o cenário vai se transformando devido ao surgimento de 

grandes supermercados onde oferecem qualidade em todos os sentidos, fazendo desta forma 

que a feira fique em segundo plano para a população. Assim a educação ambiental pode ser 

uma das alternativas para minimizar esses tipos de impacto como exemplos aplicados nos 

mercados públicos de São Paulo e Florianópolis que hoje são exemplo de mercados modelos, e 

estão dentro da rota turística de suas cidades. No entanto, devemos ter em mente os diversos 

conceitos de educação ambiental.      

A Educação Ambiental (EA) é uma ferramenta de grande utilidade para a construção do 

saber, criando novas formas de sensibilizar a ação do homem diante do contexto que a sociedade 

enxerga, proporcionando os alicerces necessários para as soluções dos problemas ecológicos 

ambientais. É de grande importância se avaliar o papel do homem e assim conscientizar as 

gerações atuais e futuras sobre a preservação e conservação do meio ambiente. Diante dos 

vários fatores que causam impactos, os atores sociais precisam conhecer e se aprofundar desta 

perspectiva que é a educação ambiental, criando desta forma a utilização adequada do uso 

sustentável dos recursos que abrangem o planeta.  Andrade (1993), acredita que a educação 

ambiental, auxilia de alguma forma o ser humano a tomar medidas preventivas, quando 

relacionado ao uso correto sustentável identificado nas escalas sociais, econômicas e culturais.    

Atualmente, tais mercados das grandes capitais se enquadram nessa visão, face ao 

surgimento das grandes redes de hipermercados e dos automóveis, revelando-se assim, 

tradições urbanas tornadas obsoletas, por não estarem em compasso com as novas tendências 

econômicas, ditas mais lucrativas e mais seguras como as grandes redes de supermercados 

(MASCARENHAS E DOLZANI, 2008). 

 

Resultados e discussões 

 Traçado o perfil dos entrevistados, as demais questões estão ligadas diretamente ao 

assunto proposto, onde cada pergunta abordará diversos temas para uma melhor compreensão 

dos resultados. Nas discussões vamos analisar e confrontar as ideias e opiniões tanto dos 



 
 

entrevistados como da própria coordenadora, desta forma pode-se ter um resultado mais amplo 

acerca do assunto abordado. 

 No gráfico 1, analisa-se a questão do gênero na qual 70% dos entrevistados 

correspondem ao sexo feminino e 30% ao masculino, isso mostra um quadro relativo, tendo em 

vista que a feira está em constante mudança. 

         Figura 1 – Amostra por Gênero   

 

 

 

 

 

 

 

 

 No Gráfico 2, foi abordado a questão da idade, verifica-se 50% do público tem entre 45-

65 anos, 40% destes correspondem á 65 – 86 anos e 10% entre 25-45 anos, de um modo geral 

a avaliação que se tem é que conforme os feirantes chegam em uma idade avançada, colocam 

principalmente a feira a frente como a sua atividade econômica principal.  

          Gráfico 2 – Amostra por idade 

          

 Quando foi abordado o assunto referente a quanto tempo eles estão situados naquele 

espaço, percebeu que 75% estão a mais de 30 anos, isso se caracteriza pelo fato de os mesmos 

já herdarem a barraca de seus pais, mostrando que a profissão é passada de geração em geração, 

15% estão entre 20-25 anos e 5% de 15-20 anos, ambos justificando deste modo por terem 

adquirido suas barracas quando foi aberta as inscrições em mandatos anteriores de prefeitos, e 

5% de 10-15 anos afirmaram que compraram as suas de terceiros de forma ilegal, como mostra 

o gráfico 3. 
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      Gráfico 3 – Tempo de Profissão (Anos). 

     

 No gráfico 4,  quando foi abordado o assunto referente sobre o descarte alimentar, os 

dados foram quase únicos, no que 80% afirmaram de forma positiva que isso é comum em torno 

do mercado, 15% observam com pouca frequência e 5% disseram que nunca existiu, portanto, 

o que se pode entender é que apesar de isso ser frequente ainda há resistência por parte dos 

feirantes em adotar políticas de conservação para minimizar este tipo de problema. 

     Gráfico 4 – Sobre o descarte de alimentos no mercado. 

      

Dando ênfase a pergunta anterior, no gráfico 5 foi proposto aos feirantes se eles 

conhecem alguma associação que reaproveita tais alimentos descartado, a resposta foi absoluta, 

confirmando que 90% não conhecem ou nunca ouviram falar em nenhuma associação, alguns 

se dispuseram a dizer que no passado já existiu, mas atualmente não existe mais representando 

assim os 10% da pesquisa. Alguns desses confirmam que ao invés de descartar o alimento, 

muito das vezes fazem a doação para amigos próximo, confirmando a análise feita no item 

anterior. 
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    Gráfico 5 – Das associações que reaproveitam o desperdício alimentar na feira.  

        

Quando abordado com que frequência os órgãos competentes fazem a capacitação sobre 

educação ambiental para os feirantes, 60% destes afirmam que não recebem, e ressaltam que já 

houveram palestras em gestão anteriores do prefeito, 20% confirmam que somente a cada um 

semestre ocorrem tal atividade e os outros 20% dizem que ocorre uma vez ao ano. Analisando 

estes dados, percebe-se que apesar dos números obtidos ainda é baixo o número de qualificação 

neste setor, levando muito das vezes os feirantes ao desconhecimento do assunto, provocando 

assim os impactos gerados neste espaço como se observa o gráfico 6. 

   Gráfico 6 – Abordagem sobre a capacitação dos feirantes pelos órgãos públicos sobre a ótica da educação     

ambiental     

    

    

 

Considerações finais 

A educação ambiental é um processo que poucos tem acesso, a falta de políticas públicas 

dificulta a sua expansão, no entanto o seu papel é de fundamental importância para o 

crescimento de uma sociedade. Esse procedimento poderia ser uma das soluções para se 

trabalhar a sensibilização dentro dos mercados púbicos, afim de minimizar as perdas diárias de 

materiais orgânicos que ocorrem nesses espaços.  
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O mercado de São Brás por sua vez, está nessa estimativa, colocando em pauta que se 

comprovou o desperdício alimentar neste local, no entanto, os feirantes esbarram na questão 

das informações e cursos que possam aguçar a sua curiosidade a respeito deste tipo de assunto. 

Se por um lado o mercado está situado na região metropolitana de Belém, e seu monumento 

guarda uma história rica do passado, por outro o mesmo sofre com o descaso e falta de 

segurança impossibilitando ações efetivas para o público que está situado nesse ambiente. Com 

isso, a proposta para essa solução é de se trabalhar de uma forma planejada, o olhar dos órgãos 

públicos seria um grande aliado para se trabalhar a questão da intervenção no local. Quanto ao 

aspecto social relacionado a questão do meio ambiente, é proposto a instalação de pontos de 

coleta seletiva, haja vista que o descarte é feito de forma inadequada.  

A proposta desse tema é que possa se trabalhar mais vezes dentro instituições, 

colaborando com o engrandecimento acadêmico, proporcionado a sua discussão e a análise 

crítica de fatores que ocorrem nesse espaço.      
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