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Os problemas das feiras livres podem ser solucionados com. medidas 
simples. como com orientações sobre a importânciá\que temiá separação do lixo 
orgânico do não orgânico para a reciclagem, além de ação(de conscientização. 

Os produtos orgânicos que são descartados de forma incorreta poderiam 
ser vendidos como adubo para plantações. isso aumentaria as rentabilidades 
para os feirantes e minimizaria o acúmulo de lixo orgânico nos lixões. Já o lixo 
não orgânico. poderia passar por uma triagem para verificar o que pode ser 
utilizado na reciclagem. 

O objetivo da presente indicação é que, ao colocar em prática o projeto. a 
Prefeitura possa orientar e despertar a mudança de comportamento do feirante 
e dos consumidores para evitar o acúmulo de lixo espalhado nas ruas após o 
encerramento de cada feira. 

INDICO, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, Marcus Vinícius de 
Almeida Melo, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o Soberano 
Plenário, se digne Vossa Excelência em determinar ao setor competente desta 
Municipalidade, os estudos necessários, objetivando realização de estudos 
técnicos para implantação do "Projeto Feira Limpa", ação de 
conscientização a feirantes e consumidores nas feiras livres do município 
de Mogi das Cruzes. 

Isto posto, sendo atendida a presente Indicação. certamente Vossa 
Excelência contribuirá com uma cidade mais limpa, consciente e sustentável. 

Plenário -Vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda", 10 de março de 2020. 

FERNANDA MORENO 

VEREADORA - PV 



Projeto 'Feira Limpa' acontece em diversos bairros de Sorocaba 
Sorocaba 22 maio /2019 às 17:14 

O objetivo é evitar o acúmulo de lixo espalhado nas ruas 

após o encerramento de cada feira 

A Secretaria de Abastecimento. Agricultura e Nutrição (Seaban) vem promovendo desde dezembro do ano passado a campanha "Feira Limpa", 

importante ação de conscientização de feirantes e consumidores. O projeto já acontece em oito locais, e deve ser levado para as 42 feiras livres 

da cidade até o fim deste ano. 

O objetivo da "Feira Limpa" é orientar e despertar a mudança de comportamento do feirante e dos consumidores para evitar o acúmulo de lixo 

espalhado nas ruas após o encerramento de cada feira. Durante a ação, a Seaban distribui material informativo, assim como recebe apoio da 

Secretaria de Saneamento (Sesan), que disponibiliza contêineres por meio do Consórcio Sorocaba Ambiental (CSA). 

O projeto já está presente nas feiras do Mineirão, Frei Baraúna, Vila Progresso, Nova Sorocaba, Vila Carol, Vila Leão, Trujillo e Árvore Grande. 

Os próximos locais que devem receber as ações são o Éden, Jardim Simus e Pinheiros. 

De secretário da Seaban, Ubirajara Capelari, "estamos tendo um excelente retorno dos feirantes e da própria população, porque temos visto que 

houve uma boa adesão com a campanha", disse. 

Segundo a Lei n° 11.082 de 14 de abril de 2015. que dispõe sobre o funcionamento das feiras livres do município de Sorocaba, é de 

responsabilidade do feirante manter limpa a área ocupada pelo módulo de venda, desde sua montagem até sua desmontagem. 

Sorocaba é considerada uma das cidades mais limpas do Estado 

De acordo com a pesquisa realizada pela Indsat (indicadores de Satisfação dos Serviços Públicos) no terceiro trimestre de 2018, Sorocaba 

figurava na vice-liderança no ranking de melhor Limpeza Pública do Estado de São Paulo, com a classificação de "Alto Grau de Satisfação". 

Isso se deve ao compromisso da Prefeitura de Sorocaba, através da Secretaria de Saneamento (Sesan), em oferecer ações integradas para 

garantir uma cidade limpa e que proporcionar melhor qualidade de vida aos moradores, como a Coleta Domiciliar, Coleta Hospitalar e Varrição 
Mecanizada. 
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Resumo 

A Secretaria de Abastecimento, Agricultura e Nutrição (Seaban) desenvolve desde dezembro de 

2018 o projeto "Feira Limpa", importante ação de conscientização de feirantes e consumidores em 

parceria com a Secretaria de Saneamento (Sesan). O projeto acontece nas 42 feiras livres da cidade. 

O objetivo da "Feira Limpa" é orientar e despertar a mudança de comportamento do feirante e dos 

consumidores para evitar o acúmulo de lixo espalhado nas ruas após o encerramento de cada feira. 

Durante a ação, a Seaban distribui material informativo, assim como recebe apoio da Secretaria de 

Saneamento (Sesan), que disponibiliza contêineres. 

Segundo a Lei n° 11.082 de 14 de abril de 2015, que dispõe sobre o funcionamento das feiras livres 

do município de Sorocaba, é de responsabilidade do feirante manter limpa a área ocupada pelo 

módulo de venda, desde sua montagem até sua desmontagem. 

Estudo Da Realidade 

O gerenciamento integrado de resíduos consiste na prática de utilizar diversas alternativas para 

solucionar os problemas dos resíduos sólidos, de tal forma que o conjunto tenha sustentabilidade 

econômica, ambiental e social. Nos sistemas de gerenciamento integrado de resíduos sólidos são 

aplicadas medidas simultâneas de redução de geração na fonte minimização por meio das diversas 

formas de tratamento e disposição de acordo comas condições locais, em proporções econômicas, 

sociais e ambientais ótimas. Nenhuma dessas medidas é capaz, de forma isolada, de solucionar os 

problemas de destinação dos resíduos sólidos domésticos (BARCIOTTE, 1993). 

Reduzir - significa estabelecer padrões de consumo que diminuam a produção de resíduos nas 

fontes geradoras. A redução da quantidade de resíduos produzida tem efeito direto nos custos de 

coleta e disposição final de resíduos, além da economia de água, energia e outros recursos naturais. 

Reutilizar - significa utilizar o produto novamente, para a mesma finalidade ou para outra, sem a 

necessidade de transformação do material, como é o caso de garrafas retornáveis. 

Reciclar - pelos benefícios ambientais que potencialmente proporciona, é considerada uma das 

soluções prioritárias. No entanto, a fantasia de que o ciclo da reciclagem pode ser infinito também 

contribui para justificar o aumento do desperdício. A realidade é que em todo processo de 

reciclagem sempre há perdas, ou seja, não se consegue aproveitar 100% do material. 

Reparar - a reparação é um processo que consiste na recuperação de certas matérias que ainda 

esteja em mínimas condições para serem trabalhados e posteriormente utilizados (PHILIPPI, 2005). 



Portanto, o problema de descarte inadequado de resíduos sólidos nas feiras livres podem ocasionar 

incômodos aos que nelas trabalham e aos seus consumidores, empecilhos estes que podem ser 

minimizados com medidas preventivas como o de conscientização da população sobre estes 

problemas e também com a coleta seletiva adequada nesses locais. 

Justificativa 

Os problemas das feiras livres podem ser solucionados com medidas simples, pode-se ministrar 

palestras nas mesmas alertando aos que se beneficiam das feiras livres sobre os perigos que 

podem ocasionar a má disposição dos resíduos sólidos nas feiras e sobre a importância que tem a 

separação do lixo orgânico do não orgânico para a reciclagem, além de ação de conscientização. Os 

produtos orgânicos que são descartados de forma incorreta poderiam ser vendidos como adubo 

para plantações perto de nossa região, isso aumentaria as rentabilidades para os feirantes e 

minimizaria o acúmulo de lixo orgânico nos lixões. Já o lixo não orgânico, poderia passar por uma 

triagem para verificar o que pode ser utilizado na reciclagem. 

A Secretaria de Abastecimento, Agricultura e Nutrição (Seaban) viu a necessidade desde dezembro 

de 2018, colocar em prática a campanha "Feira Limpa", importante ação de conscientização de 

feirantes e consumidores. O projeto acontece nas 42 feiras livres. 

Objetivo Geral 

Orientar e despertar a mudança de comportamento do feirante e dos consumidores para evitar o 

acúmulo de lixo espalhado nas ruas após o encerramento de cada feira. 

Ações Desenvolvidas 

Distribuir o material informativo, com parceria da Secretaria de Saneamento (Sesan), disponibiliza 

conteineres por meio do Consórcio Sorocaba Ambiental (CSA). 

• Distribuir sacos de lixo para a coleta do material dispensado para os feirantes 

• Abordar os feirantes para explicar a importância de manter o espaço utilizado limpo 

(conscientização) 

• Explicar a necessidade de utilizar os contêineres para o descarte do lixo. 

• Esclarecer quanto o cumprimento da Lei 11082/2015 onde se trata das responsabilidades dos 

feirantes. 

• notificar para a regularização da situação de descumprimento da Lei 11082/2015. 

• multar conforme a gravidade da infração após notificação. 

• multar em dobro primeira reincidência 

• revogar a permissão de uso, cancelando a matrícula, segunda reincidência. 

Impactos Sociais 

Cultura 



Impacto Externo 

O resultado foi percebido na mudança de comportamento dos feirantes quanto a limpeza do 

local pós feira. O benefício atinge diretamente a população da proximidade e que frequenta as 

feiras livres de Sorocaba. As feiras livres geram muitos resíduos e houve a necessidade de um 

trabalho de conscientização para a destinação correta destes. A mudança cultural no 

comportamento dos feirantes é notório pois no pós feira, os locais têm ficado mais limpos. 

Economia 

Impacto Externo 

O resultado foi percebido pela quantidade de resíduos deixada pelos feirantes, o que beneficiou a 

população que mora na proximidade e frequenta as feiras livres do município. Ele aconteceu 

após a ação da campanha de conscientização quanto a geração de resíduos e o armazenamento 

destes em sacos distribuídos pela equipe da Secretaria. Como o município paga o descarte 

deste tipo de resíduo por peso para o aterro sanitário, a diminuição da quantidade deste gera a 

economia para o município. 

Educação 

Impacto Externo 

O resultado foi percebido na fiscalização pós feira através da comparação antes e depois da 

ação de campanha de conscientização da Feira Limpa. Os moradores da proximidade das feiras 

livres foram beneficiados por este projeto. O projeto aconteceu devido a quantidade de lixo que 

ficava na rua pós feira. A sujeira tem diminuído nas feiras livres atendidas pelo projeto. 

Meio ambiente 

Impacto Externo 

O resultado foi percebido com a ação consciente dos feirantes quanto à limpeza do local. A 

população que mora na proximidade e frequenta as 42 feiras livres da cidade se beneficiou da 

campanha. Grande quantidade de resíduos sólidos no local das feiras livres levou a necessidade 

de campanha de conscientização do projeto Feira Limpa. Após a ação, os feirantes começaram a 

colocar os resíduos nos sacos plásticos distribuídos para que os detritos sejam depositados 

corretamente. 

Política 

Impacto Interno 



O resultado foi percebido pelo engajamento dos funcionários envolvidos no projeto. O Feira 

Limpa trouxe o entendimento da importância do projeto para os funcionários envolvidos. 

Aconteceu através das reuniões e discussões quanto a ações a serem executadas para 

conscientização dos feirantes na limpeza dos espaços utilizados por eles. O resultado foi a troca 

de conhecimento e comprometimento dos funcionários envolvidos no projeto. 

%2 Saúde 

Impacto Externo 

O resultado foi percebido pela situação de higiene das feiras livres pós campanha da Feira 

Limpa. Os munícipes se beneficiaram desta ação. Por conta da sujeira aglomerada nas 

imediações das feiras livres, se viu necessária a campanha de conscientização. Desta forma, 

pode-se obter uma cidade mais limpa para promover a qualidade de vida das pessoas que 

frequentam as feiras livres. 

Urbanização 

Impacto Externo 

O resultado foi percebido pela diminuição de resíduos no local após o uso pelos feirantes. Tanto 

a população quanto os feirantes se beneficiaram deste resultado, pois além do ato de cidadania, 

de ajudar a manter a cidade limpa, o feirante pode evitar de pagar multa. Este projeto acontece 

devido o acúmulo de lixo na rua o que tornava o local muito sujo e perigoso. Com a mudança de 

comportamento dos feirantes quanto a organizar o lixo em sacos no local, o serviço de limpeza 

urbana ganhou agilidade. 

Indicadores Sociais 
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Noticia, Sem categoria por Limpa Brasil : i o r; o 

PROJETO QUER FEIRA LIVRE MAIS 
SUSTENTÁVEL EM SP 

A prefeitura de São Paulo está implantando o projeto 'Vou Pra Feira + 
Sustentável", uma iniciativa da Secretaria Executiva de Abastecimento e 
Agricultura que tem como proposta deixar as feiras livres mais sustentáveis, 
agregando educação ambiental, pontos de coleta seletiva e outros serviços 
públicos. 

Segundo o secretário-executivo de Abastecimento e Agricultura da prefeitura 
paulistana, Carlos Fernandes, que já foi prefeito da Lapa, subprefeitura que 



abrange a Vila Leopoldina, o projeto atende às diretrizes da atual administração, 
no sentido de transformar São Paulo numa cidade cada vez mais sustentável. 

"Nestas feiras, entre a implantação de outros conceitos, pretendemos estimular a 
coleta seletiva. Eu costumo dizer que as feiras são os maiores varejistas da cidade, 
pois constituem 830 pontos por semana com este tipo de comércio. Sempre perto 
das pessoas tem uma feira. Então daremos uma opção na feira de as pessoas 
descartarem o seu lixo reciclável". 

BRINDES POR DESCARTE: De acordo com o projeto, as Feiras + Sustentáveis 
estarão preparadas para coletar plásticos, papéis, metais, vidros, óleo de cozinha e 
lixo eletrônico (pilhas e baterias). É só levar o material reciclável e trocá-lo por 
brindes, como ecobag, vaso de planta, semente de tempero, sabão ecológico e 
composto orgânico. 

"Com isso, pretendemos `fidelizar' os frequentadores de feiras livres no que se 
refere ao descarte de material reciclável", brinca Carlos Fernandes, ressaltando 
que o projeto prevê também, por exemplo, que os cocos depois de utilizados 
sejam triturados na próprio local, indo para a compostagem e artesãos que 
confeccionam vasos, em vez de engrossar os resíduos normalmente depositados 
em aterros sanitários. 

Um dos principais resíduos que a feira poderá ajudar a coletar, lembra Fernandes, 
é o óleo de cozinha. "Nós vamos estimular muito essa coleta, juntamente com 
baterias eletrônicas e outros produtos que podem trazer sérios danos ao meio 
ambiente. 

E 



MAIS CONVIVÊNCIA: "Outro ponto importante do projeto diz respeito à 
ampliação do convívio das pessoas nas feiras, que hoje basicamente é sentar-se 
para comer um pastel c saborear um caldo de cana", afirma o secretário-executivo 
do Abastecimento e Agricultura, ressaltando que serão "criados espaços onde 
haverá atividades como oficinas para utilização integral de alimentos, cultivo de 
horta ou compostagem caseira". 

Nestes espaços ainda, conforme Carlos Femandes, a prefeitura poderá 
desenvolver outras ações, como, por exemplo, vacinação contra sarampo e outras 
endemias. "Outro aspecto seria cultural, estimulando maior convivência entre as 
pessoas nas feiras e também a conscientização com referência à questão 
ambiental", completa. 

As imagens que ilustram esse post foram feitas pela reportagem na implantação de 
projeto-piloto da Feira + Sustentável na Pompeia, na região oeste de São Paulo. 





Matéria original: http://www.leopoldinanews.com.bdatojeto-quer-feira-livre-
mais-sustentavel-em-sp
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Projeto feira limpa: Segurança dos Alimentar em feiras livres de São Luis 

de Montes Belos, GO 

Maxwel Vieira Marciano' (IC) *, Thaís Nogueira Rodrigues1 (IC), Gabrielly de Castro Borges' (IC), 

Flávio Batista de Almeida' (IC), Mateus Coelho de Jesus' (IC), Daniela Borba Ribeiro' (IC), 

Yasmin Maria da Silva' (IC), Ursula Nunes Rauecker2 (PQ) maxwelmarciano@gmail.com 

1. Universidade Estadual de Goiás, curso de Tecnologia em Laticínios 

2. Universidade Federal de Goiás, Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal 

Resumo: A feira livre é um dos mais importantes mecanismos de abastecimento de alimentos, 

constituindo-se de importante espaço para comercialização da pequena produção rural 

especialmente em cidades pequenas, assumindo um relevante papel socioeconômico. Conhecer e 

apoiar esta estrutura de comercialização é de fundamental importância para a garantia da saúde e 

qualidade de vida da população. A feira recebe consumidores com variados níveis de instrução e 

capacidade de compra. A falta de controle higiênico dos alimentos comercializados, falhas na 

produção, conservação e exposição, constitui um risco potencial de disseminação de doenças. No 

Brasil, as condições de infraestrutura e educação sanitária das feiras livres são precárias e podem 

favorecer ocorrências de enfermidades veiculadas por alimentos. Com esse projeto objetivamos 

realizar um trabalho educativo sobre Segurança Alimentar e Boas Práticas de Manipulação dos 

alimentos para feirantes que produzem e comercializam produtos de origem animal, por meio da 

distribuição de panfletos educativos e cartilhas, além da execução de treinamentos. 

Palavras-chave: Alimentação saudável. DVE. Produtos de origem animal. 

Introdução 

Geralmente, as áreas de venda como as feiras livres apresentam 

infraestrutura inadequada, falta de acesso à água potável e às instalações sanitárias, 

fatos que propiciam ao a disseminação de enfermidades (MARTINS, 2015). As feiras 

livres foram criadas para permitir que o produtor rural possa oferecer diretamente ao 

consumidor produtos de sua atividade, sem intermediários, e sem tornar-se 

comercialmente profissional. Por serem instaladas de forma itinerante em praças e 

vias públicas, feiras livres trazem comodidade aos consumidores, mas também 

problemas de difícil solução. Os resíduos decorrentes da atividade podem propiciar 
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o desenvolvimento de insetos e roedores, trazendo risco a saúde pública pelo 

surgimento das doenças (BRASIL. 1996). Portanto, faz necessário o 

desenvolvimento de ações que envolvam os atores envolvidos no processo de modo 

a criar soluções sustentáveis, visando a melhoria da infraestrutura, da oferta do 

produto, da conscientização dos feirantes quanto a qualidade de manuseio e de 

higiene e de compartilhamento de recursos físicos e da infraestrutura disponível para 

o bem comum. 

Material e Métodos 

O Projeto de extensão intitulado "Feira Limpa", iniciou-se com um 

levantamento da real situação das feiras livres do município, a partir de visita e 

contato pessoal com os feirantes. constatando não conformidades a serem 

resolvidas. O trabalho se desenvolve sob a ótica da Resolução GMC N° 80/96 e da 

Portaria MS N° 326/97, que regulamentam sobre as condições dos estabelecimentos 

produtores/industrializadores e as Boas Práticas de Fabricação e Manipulação de 

alimentos. 

Foram obtidas informações relativas aos feirantes ativos do município de São 

Luís de Montes Belos, tais como: dados pessoais, ramo de atividade, tempo de 

trabalho. Visando ampliar o sistema de informação e comunicação com a população, 

foi criado o informativo intitulado de -Folha da Feira", de edição quinzenal. Neste 

informativo são apresentados para a população dados sobre Segurança dos 

Alimentos, Boas Práticas de Fabricação, alimentos funcionais, conservação de 

alimentos e alimentação saudável. 

Os feirantes cadastrados foram convidados a participar de dois cursos 

ministrados nas salas de aula da UEG, Campus de São Luís de Montes Belos. 

Goiás. Durante o curso, os participantes recebem cartilhas elaboradas pela equipe 

integrante do projeto. 

Resultados e Discussão 

Os primeiros meses da realização do projeto. de julho de 201 a setembro de 

2015 foram de cadastro dos feirantes. Em sequência, iniciou-se a elaboração dos 

jornais informativos, totalizando oito edições, com total de 2400 exemplares, com 
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temas que variam desde conservação de alimentos, manejo de resíduos, 

reaproveitamento de alimentos, fraudes em alimentos e desperdício e poluição 

ambiental. distribuídos na feira livre de São Luís de Montes Belos. 

Um total de quinze feirantes foram cadastrados e participarão de cursos de 

capacitação para manipuladores de alimentos de origem animal que comercializam 

seus produtos em feiras livres, na segunda quinzena de outubro de 2016, com intuito 

de informar a importância de uma boa manipulação e os cuidados na produção e 

conservação dos alimentos de origem animal. 

Considerações Finais 

Com a implantação do projeto, espera-se que ocorra um envolvimento e 

conscientização da comunidade sobre questões pertinentes à Segurança Alimentar, 

riscos envolvidos no consumo de alimentos sem procedência e principais 

enfermidades veiculadas por alimentos. A incorporação de novos hábitos, padrões 

de higiene e qualidade pelos feirantes é de fundamental importância e culmina na 

melhoria e valorização do produto ofertado. 
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