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QUALIDADE AMBIENTAL NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE 

ITAPETINGA-BA: UM ESTUDO DE CASO 

 

 

RESUMO 

 

Trata-se de um estudo sobre qualidade ambiental na Central de Abastecimento responsável 

pela distribuição de alimentos de origem agropecuária no município de Itapetinga-BA, que 

tem como objetivos: descrever a infraestrutura e funcionamento geral da CEABI; identificar 

as condições sanitárias dos estabelecimentos da CEABI; relacionar a adequação da CEABI à 

legislação e normas pertinentes às áreas sanitária e ambiental. Utilizou-se da abordagem 

metodológica de estudo de caso conjugando as técnicas de coleta de dados: observação direta, 

pesquisa documental e entrevista dirigida aos gestores municipais. Os resultados apontam a 

CEABI como um grande complexo comercial popular com problemas graves relativos à 

qualidade ambiental, em que o governo municipal cede o espaço aos comerciantes e procura 

apoio destes para resolver o problema da disposição dos resíduos sólidos e vísceras oriundas 

do comércio de carnes. Apesar de haver serviço diário de varrição, conta com uma 

infraestrutura insuficiente para se ter um ambiente livre de sujeira. A qualidade ambiental é 

uma questão que parece não sensibilizar os governantes locais, cujo foco acaba sendo os 

problemas de ordem socioeconômica – o trabalho e renda – típicos do circuito inferior da 

economia. A ausência de leis ambientais municipais específicas requer tomar como referência 

a Lei Orgânica e o Código de Posturas do Município, dificultando a regulação do meio 

ambiente e o estabelecimento de políticas públicas que atinjam a CEABI. Resta, assim, ao 

poder público, aplicar os dispositivos mais gerais contidos nessa base legal que, embora 

insuficiente, preencha a lacuna na legislação ambiental municipal. 

 

  

PALAVRAS-CHAVE: qualidade ambiental, gestão ambiental, comércio popular 
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ENVIRONMENTAL QUALITY IN THE ITAPETINGA-BA’S PUBLIC MARKET 

(CEABI): A CASE STUDY 

 

 

ABSTRACT 

 

This is a study on environmental quality in public market responsible for food distribution of 

agricultural origin in the city of Itapetinga-BA, which aims to describe the infrastructure and 

general operation of public market – called CEABI; identify the sanitary conditions of 

establishments it; check the status of the CEABI in relation laws and regulations pertaining to 

health and environmental areas. We used the methodological approach of case study 

combining the techniques of data collection: observation, interview and documentary research 

directed to municipal managers. The results point to CEABI as a large public market with 

serious problems related to environmental quality. The municipal government gives way for  

merchants and seeks support to solve the problem of disposal of solid waste and offal derived 

from the meat trade within an insufficient infrastructure to an environment free of dirt, 

although there daily service sweeping. Environmental quality is an issue that does not seem to 

sensitize the local rulers, whose focus ends up being the socioeconomic problems - work and 

income - typical lower circuit of the economy. The absence of specific municipal 

environmental laws requires you refer to the Organic Law and the Code of the City Postures, 

making it difficult to control the environment and the establishment of public policies that 

meet the CEABI. It remains, therefore, to the government, apply the more general provisions 

contained in this legal basis, although insufficient, fill the gap in the municipal environmental 

legislation. 

 

 

KEYWORDS: environmental quality, environmental management, public market 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Qualidade é um tema comum ao contexto da produção. A fabricação de mercadorias 

padronizadas, sem defeitos, beirando à excelência ou a organização da produção de tal modo 

que conduza a um produto final competitivo no mercado é um imperativo. Para essas 

situações, existem as séries de normas da International Organization for Standardization (ISO) 

- ISO 9000, 14000 e 22000 – que tratam da gestão da qualidade. Surgiram na década de 40 

com o objetivo de facilitar a coordenação internacional e a unificação das normas industriais. 

Elas são um bom exemplo da busca pela qualidade de produtos e também de serviços, tendo 

como foco a satisfação do consumidor final. 

A qualidade, entretanto, não pode ser definida apenas pela satisfação do consumidor 

nem tampouco pelo grau de aperfeiçoamento do produto ou serviço oferecido. Se o freguês ou 

cliente de uma empresa ficou satisfeito, será por um período de tempo determinado pelo 

estado atual da tecnologia. Este tipo de qualidade está associado a procedimentos e 

mecanismos rígidos de controle do produto ou serviço, tais que levem a um patamar ótimo, 

garantindo a excelência. 

Muito diferente é a noção de qualidade implícita na satisfação do consumidor que 

frequenta Centrais de Abastecimento nos municípios do interior do Brasil. Nelas, a qualidade 

dos produtos e serviços não está associada à padronização, muito menos à excelência, mas à 

igual satisfação do consumidor por gerações inteiras. O critério para definir o que é o “melhor 

produto” não se faz por normas de padronização, pois as expectativas do consumidor são 

menos exigentes (mais estáveis) e porque são ditadas por hábitos e costumes enraizados na 

cultura regional. O mesmo se dá com os serviços. Os melhores são aqueles que seguem a 
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mesma lógica da tradição. O que se pode discutir, então, é a qualidade do ambiente, ainda que 

por parâmetros também diferenciados. 

Em se tratando de qualidade ambiental, o que está em foco não é o produto final, mas 

as condições ambientais onde o processo produtivo ou a prestação de serviços acontece. Logo, 

a preocupação primeira não será exclusivamente com a melhor matéria-prima, a mão de obra 

mais especializada, as máquinas mais avançadas ou o produto mais bem acabado, mas como o 

ambiente de produção/prestação de serviço se apresenta; seja ao trabalhador, seja ao 

consumidor. Assim, a mudança de foco do produto ou serviço para o ambiente traz outras 

preocupações para o estudo da qualidade ambiental, cujo recorte espacial pode se dar em 

diferentes escalas “geográficas”. Por isso, é importante priorizar uma escala geográfica que 

permita captar a interferência humana na natureza. 

O tema qualidade ambiental emerge devido ao processo de expansão e intensificação 

das ações humanas sobre a natureza e à concentração populacional. Foi justamente nas 

aglomerações urbanas que surgiram as primeiras preocupações com o meio ambiente. Como é 

nas cidades que as pessoas vivem, moram, transitam e buscam o lazer, passando ali a maior 

parte de suas vidas (SILVA, 2006), não há dúvidas sobre a necessidade de se proteger o meio 

urbano e considerar o município como o lócus para a realização de ações visando o 

desenvolvimento sustentável (ROCHA, 2011). 

Por ser a cidade um espaço construído, acaba sendo um local privilegiado para a 

análise da relação do homem (em sociedade) com a natureza, logo, um terreno fértil para se 

estudar a qualidade ambiental. Na cidade se pode visualizar mais facilmente a qualidade dos 

ambientes que são fruto dessa relação. A criação, alteração e manutenção dos diversos 

ambientes construídos podem ser encontradas, portanto, no espaço urbano. 

A cidade, centro administrativo e comercial, está na origem mesma das 

transformações mais significativas na natureza. Sua economia fornece indícios muito fortes de 

como seu povo altera seu território enquanto (re)produz sua existência e mantém seu modo de 

vida. 

 

Como uma forma de organização do espaço pelo homem, a cidade pode ser 

considerada (...) como a expressão concreta de processos sociais na forma de um 

ambiente físico construído sobre o espaço geográfico. Expressão de processos 

sociais, a cidade reflete as características da sociedade. (CORRÊA, 2001, p. 122). 

 

Essa perspectiva abre duas frentes complementares de investigação que ampliam o 

debate em torno da qualidade ambiental nas Centrais de Abastecimento. Uma toma como 
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decisivo o caráter evidentemente econômico desse objeto, que está inserido no plano da 

cidade como importante atividade econômica, com reflexos na qualidade do ambiente que ela 

própria cria, ocupa e reproduz. Pode ser entendida e explicada pela economia. Outra diz 

respeito à presença da Central como elemento da paisagem urbana que sintetiza os resultados 

da interação homem-natureza em determinado contexto, podendo ser alvo de estudos de 

geoecologia. 

A presença da contribuição de diferentes disciplinas aponta para um esforço 

interdisciplinar nesta pesquisa. Para Fazenda (1999), a interdisciplinaridade possui como 

princípio a troca entre especialistas e a integração entre disciplinas dentro de um projeto de 

pesquisa: 

 

o termo ‘interdisciplinaridade’ não possui ainda um sentido único e estável e que, 

embora as distinções terminológicas sejam inúmeras, seu princípio é sempre o 

mesmo: caracteriza-se pela intensidade das trocas entre os especialistas e pela 

integração das disciplinas num mesmo projeto de pesquisa. (FAZENDA, 1999, p. 

30-31). 

 

É difícil trazer várias disciplinas científicas para compreender a qualidade ambiental 

ao longo da pesquisa. Chega-se a admitir a interdisciplinaridade como uma questão de atitude 

(GUSDORF, 1995; JAPIASSU, 2001; FAZENDA, 2002), pois assim possibilita ir ao 

encontro de uma ação interdisciplinar. Em um movimento de aproximação e complementação 

entre disciplinas vizinhas (MÉGIE e ROUQUIÉ, 2002), a interdisciplinaridade é exercida 

tanto no interior das disciplinas como entre elas, no sentido de sua integração (GARCIA, 

2000, 2005). Essa integração faz da interdisciplinaridade o lugar “onde se faz a relação entre 

os saberes, o encontro entre o teórico e o prático, o filosófico e o científico, a ciência e a 

tecnologia, apresentando-se, assim, como um saber que responde aos desafios do saber 

complexo” (CAPES, 2008, p. 2). 

A concepção de interdisciplinaridade adotada neste estudo afina-se àquela que estende 

seu campo de intervenção entre as disciplinas científicas, abarcando o contato, intercâmbio, 

inter-relação e articulação entre paradigmas, disciplinas, saberes e práticas (LEFF, 2000). 

Admite-se também que o caminho da interdisciplinaridade requer disciplinas e metodologias 

abertas e articuladas (NOGUEIRA, 2009), que se constituam em um método de construção de 

conhecimento que parta de uma problemática/complexidade ambiental que se pretenda 

compreender e resolver (CAPES, 2011) através da aproximação entre as ciências naturais e as 

ciências sociais, que caracteriza a situação presente, de crise do paradigma hegemônico da 

ciência moderna (ALVARENGA et al, 2011). 
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Uma das características que marca as práticas interdisciplinares sustenta a afirmação 

de que a interdisciplinaridade é possível por sua capacidade de adaptar-se ao contexto vivido, 

reafirmando o respeito às questões do que se apresentam como realidade contextual, seja no 

aspecto político, econômico, cultural. Assim é que investigar a Central de Abastecimento de 

Itapetinga (CEABI) requer uma atenção à sua especificidade dentro dos contextos que a 

tornam um objeto de estudo único. Deste modo, a interdisciplinaridade acontece pela leitura 

da realidade tal como ela se mostra, assumindo suas nuances e singularidades, bem como a 

diversidade nela presente. Assim, age como transgressora, abrindo brechas às formas 

estabelecidas e enraizadas, colocando as certezas no cenário da temporalidade e da dúvida. 

Trevizan (2011) concorda que a compreensão da relação do indivíduo e da 

coletividade com a natureza tem interessado a várias áreas do conhecimento e é o primeiro 

passo para realizar um diálogo interdisciplinar no âmbito da gestão do meio ambiente. 

Nesse diálogo, a troca de saberes e a integração das disciplinas são um ponto comum, 

inquestionável, especialmente na pesquisa ambiental, pois concorrem para seu avanço. Há 

autores que afirmam ainda que “a questão da interação homem-natureza [elemento chave na 

gênese dos diferentes ambientes] revela, por sua própria especificidade, um caráter 

interdisciplinar” (GUIDUGLI, 1984, p. 77), sendo a qualidade ambiental nas cidades um 

campo interdisciplinar no qual se entrecruzam o conhecimento técnico-científico, normas e 

valores estético-culturais (GONÇALVES, 1988). 

Uma vez que a organização do espaço segundo padrões econômicos e culturais 

(atividades humanas) acontece sobre o substrato natural (natureza ou meio natural) 

(CASSETI, 1991), a questão da qualidade ambiental urbana não é redutível ao campo 

específico das ciências da natureza ou das humanas, exigindo o entrelaçamento de diversos 

campos do saber (BORJA, 1997). É o que sucede ao referencial geográfico, que por definição 

é interdisciplinar (FOUREZ apud MIRANDA, 2002, p. 116), oferecendo instrumental teórico 

auxiliar no estudo da qualidade ambiental em uma Central de Abastecimento, especialmente 

para interpretar a dinâmica da cidade, compreender os circuitos da economia e analisar a 

paisagem urbana. 

Os estudos sobre qualidade ambiental, entretanto, nem sempre adotam uma 

perspectiva interdisciplinar ou contêm preocupações explícitas com a relação homem-

natureza. O que em geral se destaca é um esforço considerável para se determinar o grau de 

qualidade dos ambientes, o qual se faz em parte apoiando-se na percepção humana (GOMES 

& SOARES, 2004) e em parte nos padrões de qualidade e seus indicadores, igualmente 

contendo fatores subjetivos (WIENS & SILVA, 2006). 
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São abundantes as pesquisas em torno da busca de metodologias eficientes para avaliar 

a qualidade ambiental urbana, como a construção de um sistema de indicadores ambientais 

urbanos com a participação da comunidade (BORJA, 1997), o mapeamento da qualidade 

ambiental (NUCCI et al, 2005) e a elaboração de cartas de qualidade ambiental urbana com 

uso de geoprocessamento (LIMA & AMORIM, 2009; SCHMIDT & NUCCI, 2010). Não 

obstante a abundância de publicações e metodologias para determinar a qualidade ambiental, 

o questionamento ainda se dá principalmente sobre métodos e técnicas de mapeamento e 

avaliação da qualidade ambiental (VAN KAMP et al, 2003). 

Muitos desses trabalhos sobre qualidade ambiental estão voltados à gestão ambiental 

urbana local, visando oferecer subsídios aos órgãos municipais de planejamento (UGEDA Jr. 

& AMORIM, 2007; MINAKI & AMORIM, 2007; ARIZA & SANTOS, 2008; SCHMIDT, 

2009; CABRAL, 2010; ROCHA, 2011), o que comprova que as cidades são um foco 

preferencial para estudar a qualidade ambiental. 

Outros se debruçam sobre a qualidade ambiental em grandes redes de supermercados, 

restaurantes finos, lanchonetes e frigoríficos de estabelecimentos de destaque local e regional, 

a partir de aspectos pontuais, sobre variáveis cuja medição padronizada permite classificar e 

comparar ambientes semelhantes. São frequentes as pesquisas avaliando as condições 

higiênico-sanitárias de estabelecimentos, cuja higienização de superfícies e equipamentos não 

alcança a eficácia esperada para esses procedimentos, como verificou Gottardi (2006) para 

redes de supermercados de Porto Alegre-RS, Valente & Passos (2004) em supermercados de 

Ribeirão Preto-SP, Oliveira (2008) em creches em São Paulo-SP, Bragança et al (2009) em 

uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) no Estado do Rio de Janeiro, Soto et al 

(2009) em padarias, restaurantes e açougues do um município de São Paulo-SP. 

Entretanto, quando o assunto é sobre a qualidade ambiental nas Centrais de 

Abastecimento, observa-se uma grande lacuna nos trabalhos de pesquisa, pois as Centrais de 

que falamos assemelham-se a um conjunto formado por inúmeras feiras, com suas bancas, 

tendas e barracas, associadas a pequenos açougues, peixarias, bares e restaurantes. A essa 

condição soma-se ao fato de não gerarem volume significativo de impostos, abrigarem 

comerciantes autônomos de estratos sociais economicamente deprimidos, que praticam uma 

atividade de subsistência, não podendo acumular capital e investir na ampliação de seu 

negócio. 

A ausência de dados oficiais que auxiliariam os estudos sobre qualidade ambiental nas 

Centrais de Abastecimento, como, por exemplo, a quantidade de produtos comercializados na 

CEABI e o volume de resíduos produzidos, o número de autuações pelos órgãos ambientais e 
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as principais infrações ao Código Ambiental, ou mesmo o total de pessoas por atividade 

formal e informal e a evolução da degradação da paisagem. Por esse motivo, a temática da 

qualidade ambiental na Central de Abastecimento de Itapetinga (CEABI) é relevante para 

subsidiar futuras ações que culminem com a qualidade de vida, a saúde coletiva e o bem-estar 

da população. 

É necessário esclarecer, portanto, que a noção de qualidade ambiental se subordina ao 

contexto em que o estabelecimento está inserido e ao olhar do pesquisador. Só assim não se 

fará um juízo precipitado acerca da qualidade que se pode esperar em um ambiente onde a 

tradição cultural se mescla à luta pela sobrevivência. Por isso, aqui se utilizará uma acepção 

menos ortodoxa de qualidade ambiental, que considera a observação da paisagem 

ocupada/produzida o método capaz de apreender a situação atual de pressão-poluição-

degradação originada da relação homem-natureza nas Centrais. 

Embora a qualidade ambiental da CEABI seja aqui encarada como dependente do 

caráter específico de suas atividades, compreende-se que a cultura local é um fator 

indispensável para justificar as opções de relação homem-meio. Esta é parte do que Milton 

Santos (2004) denominou circuito inferior da economia, expressão que concorrerá para 

compreender que o comércio aí desenvolvido é motor da produção de uma paisagem típica, 

específica de uma região e um município que aperfeiçoou singularmente o modo de arranjar 

as feiras tradicionais. 

Este estudo pretende apontar soluções ao porquê de a CEABI apresentar, mesmo 

assim, uma situação ambiental à primeira vista precária, apesar dos avanços que se têm na 

legislação federal que trata do meio ambiente e que fornece parâmetros para se alcançar bons 

níveis de qualidade ambiental. 

Para entender melhor a temática, a partir do terceiro capítulo são apresentadas as 

definições de qualidade, ambiente e qualidade ambiental e a relação entre esses termos que 

subsidiarão as discussões seguintes – mas sem eliminar a ambiguidade desses termos –, além 

de uma breve visita a importantes documentos oficiais para confirmar o grau de atenção que a 

temática tem recebido. No capítulo seguinte, a diferenciação entre os circuitos inferior e 

superior da economia é aproveitada para fortalecer uma noção mais “flexível” de qualidade 

ambiental, que seja aplicável a uma leitura do contexto da Central de Abastecimento de 

Itapetinga (CEABI). A discussão necessária da relação Homem x Meio aparece no capítulo 

seguinte para justificar a opção pela escolha de um local de pesquisa no meio urbano para se 

abordar a qualidade ambiental. Porém é no capítulo 5 que serão apresentados os resultados e a 

principal contribuição desta pesquisa, que pretende lançar luzes sobre a qualidade do 
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ambiente da CEABI, constituindo-se no primeiro, mais recente e mais abrangente estudo 

envolvendo a Central. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

Dado que qualquer porção do espaço geográfico está subordinada às ações humanas e 

ao conjunto de leis constituídas em sociedade, a qualidade ambiental dos espaços deriva ou 

pode derivar das exigências da legislação municipal, estadual e federal existente e aplicável à 

CEABI. 

É através dela que se pretende discutir a qualidade ambiental nos domínios da Central 

de Abastecimento de Itapetinga-BA (CEABI). Como reflexo das condições econômicas, da 

relação do homem sobre a natureza, ambas sedimentadas em uma paisagem específica de um 

dado contexto urbano. 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 

A pesquisa tem o objetivo de investigar a qualidade ambiental da Central de 

Abastecimento de Itapetinga-BA (CEABI), tomada como um empreendimento de economia 

popular. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 

1º) Descrever a infraestrutura e o funcionamento da Central de Abastecimento de 

Itapetinga-BA (CEABI); 

2º) Identificar as condições sanitárias dos estabelecimentos da CEABI; 
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3º) Relacionar a adequação da CEABI à legislação e normas pertinentes às áreas 

sanitária e ambiental. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

3.1 Qualidade ambiental 

 

 

Há uma tendência a se considerar os termos “ambiente” e “meio ambiente” como 

sinônimos, especialmente quando os ambos estiverem se referindo aos componentes naturais 

e humanos dentro de um mesmo conjunto. Isso tem como consequência primeira ampliar as 

possibilidades de uso desse conceito pelas Ciências Humanas, incluindo o ser humano como 

parte da natureza e, segundo, admitir, ainda que implicitamente, a validade do pressuposto 

contemporâneo da ciência geográfica de que a interferência do ser humano na natureza se 

estende a todos os (antigamente chamados de) espaços naturais, transformando tudo em 

espaço humanizado ou geográfico. 

Se for levado em conta que qualquer referência à qualidade do ambiente – ou do meio 

ambiente – implica em considerar os aspectos humanos a eles relacionados, a construção da 

noção de “qualidade” requer um esforço a mais para compreender o que é “qualidade”. 

Pereira e Cunha (1998) entendem que a “qualidade” ainda é um elemento muito subjetivo, 

pois depende da situação em que se encontra a pessoa. Como exemplifica Moller (1992): 

 

Um produto com a mesma qualidade, no mesmo país ou na mesma cultura, pode ser 

julgado de forma diversa por pessoas com experiências, educação, idade e formação 

diferentes; um produto ou serviço com a mesma qualidade pode ser percebido de 

forma diversa pela mesma pessoa em épocas diferentes, dependendo da situação e 

do humor e das atividades da pessoa; as pessoas têm diferentes padrões de 

qualidade. (MOLLER, 1992, p. 12). 
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O termo “qualidade”, ao relacionar-se à satisfação que o consumidor espera alcançar 

em relação ao objeto (ou produto) depende de uma descrição, mas também do valor 

socialmente compartilhado entre um grupo. Assim, um produto considerado “de qualidade” é 

aquele que parece dispensar maiores explicações para certo grupo de pessoas que compartilha 

das mesmas experiências e valores. Moreira compreende que: 

 

Qualidade, enquanto conceito é um valor conhecido por todos e, no entanto, 

definido de forma diferenciada por diferentes grupos ou camadas da sociedade - a 

percepção dos indivíduos é diferente, em relação aos mesmos produtos ou serviços, 

em função de suas necessidades, experiências e expectativas. (MOREIRA, 2008, p. 

25). 

 

Porém Casas (1999, p. 37), em uma definição simples e direta, expressa o que a 

qualidade pode significar para a maioria das pessoas leigas, mas que, no entanto, pode estar 

sendo adotada como uma meta permanente entre pequenos comerciantes, simplesmente para 

se manterem na atividade: "Qualidade na essência significa fazer bem feito aquilo que a 

organização se propõe a fazer como base de sua comercialização." 

Um exame sobre alguns documentos legais pouco ajudam a definir a qualidade 

ambiental. A Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81) até revela o que é meio 

ambiente, mas qualidade ambiental não, apesar de versar sobre “degradação da qualidade 

ambiental”, entendida como qualquer alteração adversa das características do meio ambiente, 

o que leva a entender que a qualidade ambiental é dada pelas caraterísticas do ambiente (art. 

3º, inciso II). Se essa alteração for causada pelas atividades humanas e afetarem, por exemplo, 

as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente, prejudicarem a saúde da população e 

criarem condições adversas às atividades sociais e econômicas, ter-se-á o que se denomina de 

poluição (art. 3º, inciso III). A Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (2004), por sua 

vez, fixou entre seus objetivos promover a “qualidade ambiental urbana”, priorizando áreas de 

maior vulnerabilidade e precariedade, especialmente aquelas ocupadas por população de baixa 

renda, e estimulando o equilíbrio entre áreas verdes e áreas construídas. A Política Nacional 

de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/10) não avança na questão, embora mencione a “qualidade 

ambiental” para definir o que são “padrões sustentáveis de produção e consumo”. Ela não 

pode ser comprometida em função da demanda das atuais gerações e por melhores condições 

de vida (art. 3ª, inciso XIII). Já o Novo Código Florestal (Lei nº 12.651/12) trata da 

“qualidade ambiental urbana” quando define “área verde urbana”. Esta correspondendo aos 

espaços públicos ou privados com predomínio de vegetação, destinados à melhoria da 

qualidade ambiental urbana, dentre outras finalidades (art. 3º, inciso XX). 
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O estudo sobre a qualidade ambiental poderia, então, apoiar-se em documentos 

referendados por órgãos supranacionais como a Organização das Nações Unidas (ONU) e 

seus programas que visem ao desenvolvimento sustentável; pelas conferências internacionais, 

convenções e cúpulas voltadas à discussão das questões ambientais contemporâneas. 

Governos e comunidades científicas dispõem de uma longa série de referências que 

são muito úteis ao planejamento ambiental e à gestão ambiental. Documentos originados de 

convenções, tratados e acordos internacionais sobre meio ambiente (Cf. Quadro 1) fornecem 

material para dar suporte não apenas às ações em escala nacional e internacional, mas também 

ao embasamento de propostas localizadas, inseridas em contextos econômicos, sociais e 

culturais específicos. Estes requerem, ainda, o complemento da legislação ambiental e 

sanitária municipal. 
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Quadro 1 - Principais documentos de referência na área ambiental 

Documento(s) Subtema(s) Evento Local e data 

 

 

Declaração de 

Estocolmo 

Princípios de 

comportamento e 

responsabilidade dos 

governos frente às 

questões ambientais. 

 

Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio 

Ambiente Humano. 

 

 

Suécia, 1972 

 

Convenção de 

Viena 

 

Proteção da camada de 

ozônio. 

Convenção de Viena para 

a Proteção da Camada de 

Ozônio. 

 

Áustria, 1985 

 

Protocolo de 

Montreal 

Substâncias que 

destroem a camada de 

ozônio (SDOs). 

 

__ 

 

Canadá, 1987 

 

Nosso Futuro 

Comum 

(Agenda 21) 

Situação ambiental 

mundial desde 1972 e 

padrão de 

desenvolvimento 

vigente. 

Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio 

Ambiente e 

Desenvolvimento 

(UNCED) 

 

 

Brasil, 1992 

 

Protocolo de 

Kyoto 

Agravamento do 

efeito estufa e 

aquecimento global. 

 

Cúpula do Clima e 

Aquecimento Global 

 

Japão, 1995 

 

 

Convenção da 

Desertificação 

 

Degradação do solo, 

água, vegetação e 

biodiversidade. 

Convenção das Nações 

Unidas de Combate 

à Desertificação e 

Mitigação dos Efeitos da 

Seca (UNCCD) 

 

 

Olinda, 1999 

 

Declaração de 

Joanesburgo 

Desenvolvimento 

sustentável; energias 

renováveis. 

Cúpula Mundial sobre 

Desenvolvimento 

Sustentável (Rio+10) 

 

África do Sul, 

2002 

 

Roteiro de 

Bali 

 

Emissões de gases de 

efeito estufa e 

mudanças climáticas. 

Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre 

Mudança do Clima 

(UNFCCC) 

 

Indonésia, 2007 
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Acordo de 

Copenhague 

 

Redução de emissões de 

gases de efeito estufa. 

Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre 

Mudança do Clima 

(UNFCCC) 

 

Dinamarca, 

2009 

 

 

O Futuro que 

Queremos 

Objetivos de 

Desenvolvimento 

Sustentável; produção e 

consumo sustentáveis; 

combate à fome. 

 

Conferência das Nações 

Unidas sobre 

Desenvolvimento 

Sustentável (Rio+20) 

 

 

Brasil, 2012 

 Org.: AUTOR. 
 Fonte: ONU/PNUD, 2012. 

 

 

A Declaração de Estocolmo, o Nosso Futuro Comum (Agenda 21) e O Futuro que 

Queremos são tomados como referência para a elaboração de importantes documentos para a 

gestão ambiental em escala nacional, da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 

6.938/81), Política Nacional de Recursos Hídricos ou Código das Águas (Lei nº 9.433/97), o 

Estatuto das Cidades (Lei nº 10.257/01), a Agenda 21 Nacional (2002), a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/10) ao Código Florestal (Lei nº 12.651/12), dentre outros. 

Merece destaque a Agenda 21 Local e seu papel norteador das políticas e ações que se 

devem implementar nos municípios. Conforme o Ministério do Meio Ambiente (MMA) do 

Brasil, a Agenda 21 Local é um instrumento de gestão ambiental que serve para conduzir 

processos que levem a um entendimento coletivo acerca das prioridades em determinada 

unidade de gestão. 

 

A Agenda 21 Local é um dos principais instrumentos para se conduzir processos de 

mobilização, troca de informações, geração de consensos em torno dos problemas e 

soluções locais e estabelecimento de prioridades para a gestão de desde um estado, 

município, bacia hidrográfica, unidade de conservação, até um bairro, uma escola. 

(MMA, 2002). 
 

Como instrumento de gestão, a Agenda 21 Local está comprometida com o 

desenvolvimento sustentável que valoriza as identidades locais baseadas nas potencialidades 

do município e nas características da região. Essas identidades emergem no processo de 

construção do desenvolvimento local e têm sido a alavanca dos projetos de desenvolvimento 

sustentável (MMA, 2004). 
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O outro importante documento que está sendo utilizado como referência na gestão 

ambiental é O Futuro que Queremos, um documento oriundo de amplas discussões entre 

governos, Organizações Não-Governamentais (ONGs) e sociedade civil organizada. 

Paralelamente aos processos preparatórios da Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável ou Rio+20, foram produzidos documentos a partir de consultas 

à sociedade e órgãos do governo brasileiro: 

- Proposta para Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) – assemelha-se aos 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM); apresenta um objetivo ligado diretamente 

ao meio ambiente: “adequação da pegada ecológica à capacidade de regeneração do planeta” 

e outros dois indiretamente ligados, a “segurança alimentar e nutricional, acesso a fontes 

adequadas de energia e acesso a fontes adequadas de recursos hídricos”; 

- Documento de Contribuição Brasileira à Conferência Rio+20, elaborado pelo MMA 

(2012), que traz pontos itens referentes à mudança do clima, à biodiversidade, às florestas e 

ao combate à desertificação, bem como faz um apelo à “equidade” e ao “acesso à saúde”, que 

são tomados como desafios novos e emergentes do desenvolvimento sustentável. 

Embora haja abundância de documentos que sirvam de referência para as políticas 

públicas, o planejamento e a execução de ações efetivas de gestão, fiscalização e controle na 

área ambiental, é preciso considerar a presença da variável socioeconômica nas Centrais de 

Abastecimento. As atividades de comércio desenvolvidas nas Centrais são marcadas pela 

pauperização da população que sobrevive a desse comércio, logo não dispõem de capital para 

investir em melhorias, ainda que se refletissem no aumento das vendas. O comércio 

tradicional e a pobreza a ele associado encontram lugar num circuito da economia urbana 

marcado pela subsistência, caracterizando um “comércio de subsistência”. 

Para entender esse ponto, é necessário considerar a produção do espaço econômico das 

Centrais, onde os fluxos e fixos são condição para que se configure o processo social 

desfavorável aos trabalhadores. Associado a ele, o processo espacial de descentralização da 

atividade comercial, faz deslocar para longe do centro as feiras, as ambulantes e o “comércio 

miúdo”. Pela Teoria dos Dois Circuitos da Economia se compreenderá o que é o circuito 

inferior da economia, cuja origem e características fundamentais permitem identificá-los 

como o circuito onde a CEABI se enquadra. 
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3.2 Circuitos da Economia Urbana 

 

 

 Os processos sociais (ações humanas) produzem edificações de todo tipo, ruas e 

avenidas, isto é, formas (fixos), criam movimentos diversos (fluxos) sobre o espaço urbano, 

originando uma determinada organização espacial. Dentre os processos sociais estão a 

acumulação de capital e a reprodução social, mas também o empobrecimento de certas 

camadas sociais, o aumento do desemprego, do comércio informal e a criação de novas 

formas de sobrevivência na cidade. 

Para que os processos sociais criem as formas, há a necessidade de um elemento 

mediatizador: os processos espaciais. Eles são responsáveis imediatos pela organização 

espacial desigual e mutável da cidade capitalista, constituindo-se também em forças que 

permitem efetivar a transformação da estrutura social, refazendo a espacialidade da sociedade 

(CORRÊA, 2002). Os processos espaciais são produzidos pelos processos sociais e, ao 

mesmo tempo, os condicionam; quer dizer, interferem diretamente nos processos sociais. 

Corrêa (2001, 2002) classifica os processos sociais em: centralização, descentralização, 

coesão, segregação, invasão-sucessão e inércia, e faz sua correspondência com as respectivas 

formas (CORRÊA, 2002): 

 

a) centralização → área central; 

b) descentralização → núcleos secundários; 

c) coesão → áreas especializadas; 

d) segregação → áreas sociais; 

e) dinâmica espacial da segregação → ?; 

f) inércia → áreas cristalizadas. 

 

O processo espacial de descentralização interessa muito à economia urbana, na medida 

em que dele se originam os núcleos secundários. Estes são associados às atividades terciárias, 

tais como o comércio e os serviços, que, ao afastar-se da área central da cidade, denotam a 

composição do chamado circuito inferior da economia, expressão aplicada especialmente às 

cidades do Terceiro Mundo. Este entendido como países de economia hoje chamada de 

periférica no cenário mundial (da periferia capitalista à época que o termo Terceiro Mundo foi 

forjado), por exemplo, Brasil, México, Índia e África do Sul. 
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A teorização em torno da urbanização do Terceiro Mundo originou a Teoria dos dois 

circuitos da economia, que preenche a lacuna existente na teoria do espaço urbano e da 

urbanização do Terceiro Mundo. Além de abordar o impacto da modernização tecnológica 

sobre o espaço, ela dá a devida atenção ao setor pobre da economia urbana dos países 

subdesenvolvidos, possibilitando pensar a evolução dos países subdesenvolvidos na 

organização da economia, sociedade e espaço, ou seja, a urbanização desses países na sua 

especificidade. 

Milton Santos (2004) distinguiu dois circuitos da economia, que são responsáveis 

pelos processos econômicos e pelos processos de organização do espaço: o circuito inferior 

da economia (CI) e o circuito superior da economia (CS). O Quadro 2 ajuda a compreender 

rapidamente cada um dos circuitos. 

 

 

Quadro 2 – Circuitos da Economia Urbana 

 

CIRCUITOS DA ECONOMIA URBANA 

 

 

Tipo de 

circuito 

Situação 

na 

hierarq. 

urbana 

 

Origem 

 

Relações 

essenciais 

 

Características 

 

Exemplos 

 

 

 

 

 

CS 

moderno 

 

 

 

 

 

Subsist. 

urbano 

 

 

 

 

 

Moderniz. 

tecnológica 

 

 

 

 

 

Em escala 

nacional 

ou 

exterior. 

- Minoria c/ rendas 

muito elevadas; 

- Acesso 

permanente a bens 

e serviços; 

- Resultado da 

modernização 

tecnológica; 

- Criação de 

atividades em 

função dos 

progressos 

tecnológicos e das 

pessoas 

beneficiadas por 

eles. 

 

 

Monopólios; 

bancos; 

comércio e 

indústria de 

exportação; 

indústria 

urbana 

moderna; 

serviços 

modernos; 

atacadistas e 

transportadores

. 

 

 

 

CI 

atrasado 

 

 

 

Subsist. 

urbano 

 

 

Atividades de 

pequena 

dimensão; 

populações 

 

 

 

Em escala 

local ou 

regional. 

- Massa de pessoas 

c/ salários muito 

baixos o vivendo 

de atividades 

ocasionais; 

- Pessoas s/ 

 

 

Comércio de 

feiras; fábricas 

s/ uso de 

capital 
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pobres; 

enraizamento 

condições de 

satisfazer as 

necessidades de 

bens e serviços 

oferecidos; 

- Resultado indireto 

da modernização 

tecnológica; 

criação de 

atividades de 

pequenas 

dimensões. 

intensivo, 

serviços não-

modernos “a 

varejo”; 

comércio não-

moderno e de 

pequenas 

dimensões. 

Org.: AUTOR. 
Fonte: SANTOS (2004, p. 22). 

 

 

Santos (2004) entende os dois circuitos da economia por seis maneiras: a) pelos seus 

elementos; b) pelo conjunto de atividades realizadas em certo contexto; c) pelo setor da 

população que se liga a ele essencialmente; d) pela atividade; e) pelo consumo; e f) pelas 

características. No entanto, a diferença fundamental entre os dois circuitos da economia 

baseia-se nas diferenças de tecnologia e organização, cada qual sendo definido em relação ao 

outro, seu oposto, mas complementar. Assim, no CS há a adoção de “capital intensivo” e 

grande volume de mercadorias (em geral), enquanto no CI há o “trabalho intensivo” e 

pequena quantidade de mercadorias (no comércio e fabricação). Quanto às mercadorias, no 

CS elas têm preço fixo, com margem de lucro por longo prazo e a preocupação é com o lucro, 

pois é preciso acumular capital, ao passo que no CI, as mercadorias têm preço flutuante, com 

margem de oscilação importante por curto prazo e a preocupação é com a sobrevivência e o 

asseguramento da vida cotidiana da família, então se abre a possibilidade de regatear e 

pechinchar. Quanto a outros aspectos, percebe-se que no CS as atividades estão baseadas na 

publicidade – inclusive com a modificação de gostos e deformação do perfil da demanda –, 

impondo essa demanda pela propaganda que atrai a clientela; esse circuito tende a controlar a 

economia por inteiro, para o que em suas atividades usufruem direta ou indiretamente da 

ajuda governamental. Já o CI possui suas atividades baseadas no contato com a clientela – 

apoiando-se no consumo resultante da demanda –, logo é controlado, subordinado, 

dependente, para o que em suas atividades não contam com o apoio governamental e até são 

perseguidos (no caso dos ambulantes). Quanto à questão ambiental, o CS não reutiliza bens de 

consumo duráveis, enquanto no CI esses bens são reutilizados, por exemplo: conserto de bens 

roupas, sapatos, veículos, construção de casas. Por fim, o essencial entre os dois circuitos da 
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economia é que o CS mantém uma integração com outra cidade de nível superior (no país ou 

no exterior) e o CI mantém uma integração local. Particularmente sobre o CI, foi observado 

que é fornecedor privilegiado de empregos, como acontece no comércio de feiras da África 

Ocidental, onde os mercados são um dado central a vida diária, compreendendo atividades de 

fabricação tradicional (artesanato), transporte tradicional e prestação de serviços (SANTOS, 

2004, p. 29-48). 

As diferenças de tecnologia e organização, bem como os diferentes graus de 

integração com outras cidades, mostram-se fatores determinantes da relação que o capital 

intensivo, de um lado, e o trabalho intensivo, de outro, terão com o meio ambiente. Deste 

modo, ambos condicionam fortemente a relação homem-meio na sua capacidade de alteração 

das paisagens urbanas. O fato de o CI possuir menos tecnologia, estar menos organizado e 

integrar-se menos em relação ao CS o faz potencialmente um circuito mais estável na relação 

homem-meio, sendo porventura menos poluidor, mas, ao mesmo tempo, admite-se seja menos 

capaz de compensar suas interferências no meio a fim de reduzir qualquer impacto nele 

gerada. 

Essa conclusão é reforçada por Spósito (2004) a partir de algumas características 

próprias do CI: 

 

Subemprego, não-emprego ou terceirização; pobreza, tanto no campo quanto na 

cidade, gerando explorados e oprimidos e não econômica ou politicamente 

marginais; seria original e complexo, compreendendo ‘a pequena produção 

manufatureira, frequentemente artesanal, o pequeno comércio de uma multiplicidade 

de serviços de toda espécie’, cujas unidades ‘de produção e de comércio, de 

dimensões reduzidas, trabalham com pequenas quantidades’ (...), como pulverização 

de atividades e estoques reduzidos (trabalho em casa e vendedores de rua) 

(SPÓSITO, 2004, p. 188). 

 

Cavalcanti e Duarte (1980a) reconheceram que o setor informal é uma preocupação da 

dimensão terceiro-mundista. O setor informal é uma saída que o trabalhador encontra como 

alternativa à rigidez na definição de funções trazida pela inserção da tecnologia vinda de 

países de elevada condição econômica (transferência de tecnologia). 

Segundo os mesmos autores: 

 

há indícios claros da existência de um persistente problema de emprego na região 

[Nordeste] que envolve a presença de vasto setor informal urbano, onde se equilibra 

a mão-de-obra que não é assimilada pelas novas atividades econômicas regionais ou 

que, diante da opção do salário mínimo prefere trabalhar autonomamente, sem 

horário, sem patrão, sem capataz (CAVALCANTI e DUARTE, 1980a, p. 12). 
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No setor informal, estão aquelas “atividades de produção de bens e serviços que se 

realizam à margem de economia moderna em unidades produtoras sem complicados aparatos 

de organização” (CAVALCANTI e DUARTE, 1980b, p. 33). Muitas delas geradas pelo fraco 

desempenho da economia nacional e regional, o que contribui, segundo Costanzi e Ribeiro 

(2007, p. 361), para “o ainda elevado grau de informalidade na região Nordeste, acima da 

média nacional”. O setor informal convive com o setor formal no mesmo espaço, assim como 

o CI e o CS, em uma relação de complementaridade. 

Conforme Cacciamali (2007), o setor informal extingue e expande determinadas 

atividades, isto é, sua composição e suas relações com o setor formal “em virtude dos espaços 

ainda não ocupados, abandonados, criados ou recriados pela produção das firmas capitalista, e 

suprindo demandas que não estão sendo atendidas pelas mesmas”. (CACCIAMALI, 2007, p. 

150-151). De igual maneira, “o setor informal se reproduz pelo padrão de articulação entre as 

estruturas formais e informais” (FEIJÓ et al, 2009, p. 337), dividindo o espaço da economia 

urbana em duas categorias complementares, que, no ano de 2005 chegou a destinar ao setor 

informal cerca de 59% da mão de obra total do país (HALLAK et al, 2008). 

 Considerando que os dois circuitos da economia urbana dos países subdesenvolvidos 

são bem representados pelo comércio e serviços encontrados em feiras e centrais de 

abastecimento do interior do nordeste brasileiro, recorre-se ao passado para entendê-lo. 

Andrade (1983), que analisou o panorama do desenvolvimento da Região Nordeste do Brasil, 

criticando as políticas de modernização que não produzem mudanças sociais, pelo contrário, 

concentram os benefícios nas mãos de uma classe ou uma oligarquia, concluiu que: 

 

O desequilíbrio existente [entre as regiões brasileiras] porém não é um produto das 

condições naturais, como afirmam os autores comprometidos com as estruturas 

dominantes, nem das condições étnicas, mas o resultado de um processo histórico 

que nos foi desfavorável. (ANDRADE, 1983, p. 24). 

 

Foi através de considerações de fundo histórico que Santos (2004) também buscou 

explicar a formação e funcionamento do CI no Brasil. Por meio de processos derivados de 

políticas públicas originadas em determinado período histórico, entendeu que os efeitos 

persistem como processos sociais e estão apoiados em formas espaciais contemporâneas. 

Neste último aspecto, é importante lembrar, com Santos (1997), que o espaço não apenas 

condiciona a evolução social, dando contornos à economia urbana, mas é fator dessa 

evolução: “sugerimos que o espaço assim definido seja considerado como um fator da 

evolução social, não apenas como uma condição” (SANTOS, 1997, p. 1). Razão suficiente 
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para se admitir que há formas espaciais resultantes de um passado histórico que persistem 

hoje, condicionando a evolução social. 

É por isso que em algumas Centrais de Abastecimento, por fazerem parte do CI, 

oferecem grandes dificuldades aos comerciantes que desejariam mas não podem efetuar 

melhorias em sua infraestrutura física, seja porque o espaço que ocupam não é de sua 

propriedade, seja por não disporem de recursos financeiros para tal empreendimento. Por isso, 

não se pode fazer alterações para sanear o seu ambiente, tais como: construir vias de acesso 

aos caminhões que recolhem o lixo, instalar lixeiras especiais para coleta de resíduos, 

modificar o sistema de escoamento de efluentes, transformar áreas de acúmulo de resíduos 

orgânicos em composteiras, dentre outras medidas que modificariam a Central. 

Deste modo, as formas da Central (boxes, tendas, barracas, pátio de estacionamento, 

etc.) são um legado espacial que condiciona as ações dos comerciantes, não possibilitando 

eles próprios efetuarem melhorias no local que ocupam. Este, ocupado por pessoas de baixa 

renda e sendo as cidades cada mais densamente povoadas, transformando-se em legítimos 

repositórios de formas ou elementos construídos (prédios, pavimentos, muros e outros), é na 

cidade que a relação homem-meio mostrará de maneira evidente os problemas relativos à 

qualidade ambiental. 

 

 

3.3 Relação homem-meio 

 

 

A relação homem-meio ou homem-natureza é objeto de estudo da ciência geográfica 

desde as primeiras elaborações teóricas no campo da geografia. É no âmbito da escola 

possibilista que surge a noção de que as relações homem-meio resultam do processo de 

adaptação do homem ao ambiente. Diferentemente da corrente do determinismo ambiental, 

que buscava desvendar as leis que regulavam as influências da natureza sobre a evolução dos 

povos, a corrente possibilista buscou identificar as regiões e os gêneros de vida estabelecidos 

no processo de adaptação do homem ao meio ambiente (DINIZ FILHO, 2009). 

A relação homem-meio era investigada através da análise da paisagem, a qual 

representaria a materialização da relação homem-meio, sendo claramente a síntese de 

elementos físicos e humanos. Por isso a escola possibilista confere à paisagem uma 

perspectiva integradora, derivada da valorização da singularidade dos lugares e da geografia 

enquanto portadora, ela mesma, de um ponto de vista integrador. 
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Essa perspectiva converge com a vertente lablacheana na valorização dos estudos 

que ressaltam o caráter único dos lugares e na ideia de que a especificidade da 

geografia está no seu método ou ponto de vista integrador, e não na exclusividade do 

seu objeto. (DINIZ FILHO, 2009, p. 107). 

 

 O “caráter único dos lugares” encontra um bom exemplo dentro das cidades. Elas são 

espaços que concentram e aglomeram pessoas, intensificando as possibilidades de trocas entre 

os homens e potencializando sua capacidade produtiva. Essa aglomeração em um espaço 

limitado cria o mercado (ROLNIK, 2009). A cidade, como um grande mercado, remonta às 

origens da cidade que hoje produz inúmeros focos menores de comércio e serviços, na forma 

de feiras, centros comerciais e centrais de abastecimento. 

 Conforme Carlos (2008), a paisagem urbana revela a dimensão da produção espacial, 

que vai além da aparência, da forma, incorporando na discussão os processos de produção 

espacial. Como a paisagem guarda momentos diversos do processo de produção espacial, ela 

fornece elementos para se discutir a evolução da produção espacial e do modo como ela foi 

produzida. 

Assim, uma paisagem urbana que é marcada por determinada atividade comercial 

associada a uma população de baixa renda, em lugares pouco valorizados, cheia de problemas 

sociais, econômicos e ambientais, mostra-se o exemplo de um meio onde o CI apresentará um 

nível de qualidade ambiental típico, que importa investigar. 

 

 

3.4 Qualidade ambiental e saúde: importância da legislação sanitária e ambiental 

 

 

 Os ambientes onde se dá a produção/prestação de serviço requerem um mínimo de 

cuidados para que se vejam livres de contaminação, transmissão de doenças, abrigo de 

vetores, dentre outros. Especialmente em locais de venda de produtos alimentícios, os 

cuidados com todos os aspectos do ambiente são necessários para se evitar prejuízos à saúde 

humana, em decorrência de locais insalubres. 

 Os comerciantes precisam estar atentos a todas as medidas que possam prevenir a 

proliferação de vetores e a disseminação de doenças transmitidas por meio do ambiente, bem 

como por produtos que foram contaminados antes ou depois de expostos. Por isso se espera 

que o ambiente seja limpo, organizado, arejado, protegido, sinalizado, acessível, bem-

apresentado, assim como os produtos comercializados. 
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 A Política Nacional de Promoção da Saúde teve a alimentação saudável como tema 

para suas ações prioritárias, onde foram elencadas as ações de promoção da saúde, a 

segurança alimentar e nutricional e o acesso à alimentação saudável, considerando as 

especificidades culturais, regionais e locais, além da articulação e mobilização para se adotar 

ambientes que favoreçam a alimentação saudável (SAS, 2010). 

 Costa (2002) chegou a constatar que: 

 

cerca de 32 % dos municípios de até 10.000 habitantes não possuem uma pessoa 

responsável pelas ações de vigilância sanitária, indicando a fragilidade desses 

serviços; em cerca de 15% desses municípios não se realiza qualquer inspeção 

sanitária no comércio de alimentos, sendo esta a mais tradicional e rudimentar 

atividade de competência municipal. (COSTA, 2002, p. 12) 

  

O cuidado com os alimentos é fundamental nas Centrais de Abastecimento, 

especialmente aquelas que trabalham com doces, farinhas, hortaliças, carnes e outros, e que 

não contam com fiscalização adequada, nem com orientações ou recursos financeiros para se 

adequar às normas da Vigilância Sanitária. 

Os Fóruns de Vigilância Sanitária – 2009 registraram práticas inadequadas de 

preparação de carnes no interior do Estado da Bahia, como: comercialização da carne de 

procedência ilegal; utilização de “cepos” e machados para cortar carne; mesas de madeiras 

para o mesmo fim; deficiência de câmaras frias, organização ineficiente dos boxes para 

comercialização de carne; problemas com o uso de paramentos e EPIs (Equipamentos de 

Proteção Individual), além de toxi-infecções alimentares (ANVISA, 2009). Essas 

constatações chamam a atenção para o problema das feiras livres e Centrais de 

Abastecimento, onde o tradicional abate de aves in loco, a preparação de peixes, suínos e 

bovinos é extremamente comum, assim como os problemas com a água nestes lugares, que 

podem ser considerados pontos estratégicos, tal como definido pelo Ministério da Saúde no 

art. 41 da Portaria nº 2.914/2011 (SAS, 2011), logo de risco para a saúde coletiva, em função 

das DTAs. 

A DTA é conceituada no anexo da Resolução – RDC nº 12/11 da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA): 

 

DTA: Doença Transmitida por Alimento causada pela ingestão de um alimento 

contaminado por um agente infeccioso específico, ou pela toxina por ele produzida, 

por meio da transmissão desse agente, ou de seu produto tóxico. (ANVISA, 2011). 

 

http://www.anvisa.gov.br/legis/resol/12_01rdc.htm
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As DTAs são o principal motivo de preocupação quando se observa uma paisagem 

degradada em razão de resíduos sólidos, orgânicos, acompanhados de pragas e vetores. Ainda 

mais em centros urbanos onde historicamente houve focos de larvas do mosquito da dengue e 

de vetores da leischmaniose, causando verdadeira epidemia e também diarreias. 

O Programa Nacional de Monitoramento da Qualidade Sanitária dos Alimentos – 

2001 – PNMQSA (PORTAL DA SAÚDE, 2012b) privilegia os produtos que oferecem maior 

risco epidemiológico, aqueles com maior disponibilidade no mercado local, com histórico de 

frequentes irregularidades e os alimentos cujo monitoramento compete ao Ministério da 

Saúde e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Através da Vigilância Sanitária 

e dos Laboratórios Centrais de Saúde Pública (Lacens), o PNMQSA obteve resultados 

insatisfatórios da ordem de 27% nas amostras de embutidos (PORTAL DA SAÚDE, 2012a). 

A mais recente Conferência Mundial sobre os Determinantes Sociais da Saúde, 

realizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou uma declaração para expressar 

o compromisso em promover a equidade social e em saúde através de ações sobre os 

determinantes sociais da saúde e do bem-estar. Como responsabilidade compartilhada entre os 

governos: “Reconhecemos que os governos têm uma responsabilidade pela saúde de seus 

povos, que somente pode ser cumprida por meio da promoção de medidas sociais e sanitárias 

adequadas, e que os esforços nacionais precisam ser apoiados por um ambiente internacional 

favorável.” (OMS, item 3, 2011). O documento ressalta ainda que “a equidade em saúde é 

fundamental ao desenvolvimento sustentável e a uma melhor qualidade de vida e bem-estar 

para todos”. 

Essas medidas devem ter como foco os determinantes sociais da saúde. Segundo o 

item 6 da declaração acima: “condições sociais em que as pessoas nascem, crescem, vivem, 

trabalham e envelhecem” (Idem, 2011). Incluem-se entre essas condições sociais aquelas que 

são vivenciadas por quem frequenta a Central de Abastecimento de Itapetinga, seja como 

comerciante ou consumidor (usuário), que, ao situarem-se no Circuito Inferior da Economia 

(CI), acabam por ficar à margem das preocupações principais do governo municipal. 

Isso chama a atenção para a importância dos estudos sobre qualidade ambiental em 

feiras e Centrais de Abastecimento que podem ser a expressão clara da falta de equidade 

social e em saúde, merendo, portanto, atenção das vigilâncias sanitárias dos municípios e dos 

órgãos ambientais. 

Mesmo que as referências para se exercer a fiscalização sanitária e ambiental sejam 

abundantes, é indispensável que os municípios possam contar com dispositivos legais para 

fiscalizar e poderem autuar, sem depender exclusivamente do Estado ou da Federação. 
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A legislação municipal (Lei Orgânica do Município, Código Ambiental Municipal, 

Plano Diretor Participativo, Código de Obras, Código de Posturas, dentre outros), ainda que 

não digam respeito diretamente ao meio ambiente, contém dispositivos que auxiliam na 

gestão do espaço urbano, com reflexos diretos na qualidade dos ambientes. Da mesma forma, 

há documentos normativos como a Instrução Normativa nº 01/01, da Fundação Nacional de 

Saúde (FUNASA), que coloca como competência dos municípios: 

 

II. propor normas relativas às ações de prevenção e controle de fatores do meio 

ambiente ou dele decorrentes, que tenham repercussão na saúde humana; 

III. propor normas e mecanismos de controle a outras instituições, com atuação no 

meio ambiente. (FUNASA, 2001, art. 6º). 

 

Assim, conclui-se que os municípios dispõem de vários mecanismos no campo legal 

para fazer a gestão ambiental dos espaços sob sua responsabilidade, destacando-se em 

específico no que concerne à qualidade ambiental. O Conselho Municipal de Meio Ambiente 

(CMMA) ainda é outra forma de atuação do poder público e sociedade civil organizada no 

sentido de promover a discussão das questões ambientais locais. A Lei Federal nº 6.938/81, a 

qual estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, considera que os órgãos e entidades 

municipais responsáveis pelo meio ambiente fazem parte do Sistema Nacional de Meio 

Ambiente (SISNAMA): 

 

Os órgãos e entidades da União, dos Estados e do Distrito Federal, dos Territórios e 

dos Municípios, bem como das Fundações instituídas pelo Poder Público, 

responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o 

Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, assim estruturado: (...) VI – 

Órgão Locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo controle e 

fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições. (...) § 2º - Os 

Municípios, observando as normas e os padrões federais e estaduais, também 

poderão elaborar as normas mencionadas no parágrafo anterior. (BRASIL, 1981, art. 

6º). 

 

Percebe-se que a “proteção e melhoria da qualidade ambiental” é um compromisso 

que os municípios devem assumir criando órgãos ou entidades para atuar no controle e 

fiscalização, apoiados em normais próprias, desde que respeitem as normas e padrões 

federais e estaduais. Tanto os órgãos que cuidam do meio ambiente, como da saúde coletiva, 

devem possuir estruturas e recursos para construir meios de intervenção nas Centrais de 

Abastecimento, no sentido de produzirem mudanças no padrão de qualidade ambiental. 

Os municípios mais atrasados no cuidado com o meio ambiente e a qualidade 

ambiental devem guiar-se pela por uma série de resoluções e portarias da ANVISA, que são 

da maior importância na fiscalização dos estabelecimentos das Centrais de Abastecimento, 
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especialmente visando a regular a venda, armazenagem e comercialização de alimentos dos 

mais variados tipos e origem. 

Com base na Resolução nº 216/2004 da ANVISA, que regula as boas práticas para 

serviços de alimentação, pode-se, considerando as atividades dos açougues das Centrais, a 

venda de legumes, farináceos e outros, fiscalizar os serviços de alimentação – restaurantes e 

lanchonetes – que realizam as seguintes atividades: “manipulação, preparação, fracionamento, 

armazenamento, distribuição, transporte, exposição à venda e entrega de alimentos preparados 

ao consumo” (ANVISA, 2004). 

Através da Resolução nº 275/2002 tem-se o Regulamento Técnico de Procedimentos 

Operacionais Padronizados aplicados aos estabelecimentos produtores/industrializadores de 

alimentos (ANVISA, 2002), onde há um check list aplicável à CEABI no que concerne à 

armazenagem de alimentos industrializados comercializados nas mercearias da Central. 

Esses recursos normatizadores são somente exemplos do extenso conjunto de leis, 

portarias e resoluções que estão disponíveis. São o caminho para se alcançar um mínimo de 

qualidade ambiental nas Centrais de Abastecimento. O arcabouço jurídico das diferentes 

esferas de governo e dos inúmeros conselhos e órgãos, ambientais e de saúde, parecem ser o 

suficiente para se atender às expectativas de desenvolvimento sustentável que incluam o bem-

estar social e o acesso à saúde que os vários ambientes que frequentamos podem oferecer. 
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4 METODOLOGIA 

 

 

4.1 Tipo de estudo 

 

 

Este estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa, cujos os dados, descritivos, tiveram 

prioridade sobre os dados numéricos, sendo obtidos, conforme aponta Neves (1996), mediante 

o contato direto e interativo do pesquisador, buscando-se uma alternativa ao estabelecimento 

de hipóteses claramente definidas e variáveis que são objeto de definição operacional: “Nas 

pesquisas qualitativas, é frequente que o pesquisador procure entender os fenômenos segundo 

a perspectiva dos participantes da situação estudada e, a partir daí, situe sua interpretação dos 

fenômenos estudados” (NEVES, 1996, p. 01). 

Por isso, existe a necessidade de estudos amplos e detalhados, como os estudos de 

caso. Para Yin (2005, p. 32-33), o estudo de caso constitui-se numa investigação empírica que 

trata de um fenômeno contemporâneo inserido no contexto da vida real. Nela, enfrenta-se uma 

situação em que há mais variáveis de interesse do que de pontos de dados, justificando a 

utilização de várias fontes de evidências. Em especial, as entrevistas e observações diretas. 

Aqui se acrescentou a consulta aos documentos normativos internacionais para a área de meio 

ambiente e saúde, produzidos em congressos internacionais promovidos pela Organização das 

Nações Unidas (ONU), bem como a legislação municipal que trata da questão, elaboradas 

para a gestão ambiental ou que com ela contribui. Nela se buscou a base em que se possa 

assentar uma gestão ambiental municipal focada na qualidade ambiental exigida pela Central 

de Abastecimento de Itapetinga (CEABI). 

 

4.2 Área de estudo 
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Itapetinga está situada no Sudoeste Baiano, entre as coordenadas 15º latitude sul e 40º 

de longitude oeste, com uma altitude média de 268m (Figura 1). Sua população é de 68.273 

habitantes ocupando uma área de 1.627,462 Km², predominantemente urbana – 97% da 

população vive na cidade (IBGE, 2011). O PIB per capita é de R$ 8.432,78 e sua receita 

provém do comércio e serviços, além das atividades agropecuárias. O município é um dos 

mais urbanizados da Bahia, onde apenas 3% da população total habita a área rural.  

Apesar de se configurar como uma pequena cidade do interior baiano, já é perceptível 

a existência de conflitos salientes entre o homem e meio ambiente. Associados a pouca 

efetividade das políticas públicas urbanas. Este quadro se agrava com o tempo, tornando o 

espaço urbano de Itapetinga cada vez mais visivelmente segregado, com bairros em que a 

população de baixa renda vivencia graves problemas em relação à qualidade ambiental. 

 

 
                  Figura 1 – Localização da área urbana de Itapetinga-BA. 
                      Fonte: IBGE/SEI. 

 

 

A Central de Abastecimento de Itapetinga (CEABI) localiza-se na área urbana do 

município de Itapetinga-BA, no sudoeste baiano, liderando uma microrregião que leva seu 

nome. De população eminentemente urbana, Itapetinga tem na CEABI um nicho de atividades 

CEABI 
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econômicas concentradas no comércio de gêneros alimentícios e serviços de alimentação, 

embora abrigue pequeno comércio de bens duráveis e não-duráveis. 

Sua localização, em uma área privilegiada pela proximidade do centro da cidade de 

Itapetinga-BA, permite fazer com ele uma ponte – do centro da cidade se desce pela Rua 

Monteiro Lobato em direção à CEABI com o passeio público tomado pelo comércio de bazar 

e utilidades domésticas. Esse “corredor do comércio” tem causas no desenvolvimento 

pretérito do município. 

No sentido sudeste-noroeste, a CEABI encontra-se a duas quadras de outro núcleo 

secundário de comércio e serviços, o “Ponto Certo”. Por ele passam linhas de ônibus 

diferentes daquelas que passam pela CEABI, tornando o acesso dos consumidores vindos de 

localidades próximas de Vitória da Conquista-BA algo mais fácil. Sua condição topográfica 

até certa medida a isolaria do Ponto Certo, embora, de outro modo, a Avenida Cesar Borges – 

marginal ao Rio Catolé – faça a ligação da CEABI com os Bairros Clodoaldo Costa e Nova 

Itapetinga ao se seguir no sentido sul. No sentido norte, a mesma Avenida –atual eixo de 

expansão urbana – leva a quatro grandes vilas do Município, ao Distrito Industrial e à 

Rodovia BA-263. 

Se estas últimas vias de conexão são favorecidas pela topografia plana, a expansão da 

área da CEABI tem-na como empecilho. O principal ponto de referência geológica é o aterro 

sobre o qual a CEABI está assentada, que corresponde ao leito maior ou várzea do rio, 

separada deste pela Avenida Cesar Borges. O estacionamento da Central, ou “área 

multifuncional”, está junto a uma encosta de morro que limita novas construções devido ao 

terreno declivoso, sobre o qual parte da própria Central I foi construída. 

 

 

4.3 Procedimentos metodológicos 

 

 

Antes de iniciar a pesquisa, a primeira providência tomada foi submeter o projeto de 

pesquisa e os respectivos instrumentos de coleta de dados ao Comitê de Ética e Pesquisa 

(CEP) da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), por meio da Plataforma Brasil. 

Obtido o parecer favorável à aprovação (APÊNDICE 1), os trabalhos foram seguindo as 

etapas previstas. 

Neste estudo foi utilizada como técnica de coleta de dados a entrevista de tipo 

semiestruturada, por apresentar certa flexibilidade e ser direcionada por um roteiro 
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previamente elaborado. O instrumento utilizado foi um roteiro composto por questões abertas, 

o qual passou por um pré-teste para ajustar as questões, conferindo-lhes isenção de 

julgamento quanto à qualidade ambiental que se investigava, conforme orienta Manzini 

(2004). A entrevista seguiu um roteiro de questões que permitiu a organização flexível e a 

ampliação dos questionamentos à medida que as informações foram sendo fornecidas pelos 

entrevistados, tal como sugerido por Fujisawa (2000). As entrevistas auxiliaram no 

levantamento de material sobre a infraestrutura e funcionamento da Central de Abastecimento 

de Itapetinga (CEABI) – primeiro objetivo traçado para esta pesquisa. 

Ao se eleger os sujeitos da pesquisa, optou-se por entrevistar os gestores municipais 

responsáveis pela CEABI sobre a dimensão ambiental desta. Dentre os gestores, incluíram-se 

2 secretários municipais cujas atribuições poderiam ter suas funções sobrepostas ao tratarem 

da qualidade ambiental. O Secretário de Agricultura e Desenvolvimento Econômico (SDEA) 

e o Secretário de Meio Ambiente (SEMA), que concordaram em participar da pesquisa (Ver 

APÊNDICES 2 e 3). O primeiro será denominado S1 (Secretário da SDEA) e o segundo S2 

(Secretário da SEMA). 

O assessores das Secretarias que participaram das entrevistas – 4 da SDEA e 4 da 

SEMA –, acrescentaram informações e detalhes às respostas e colocações. A condição 

hierárquica no setor e a importância do tema da pesquisa, porém, permitem considerar suas 

falas como reflexo do consenso a respeito da maioria das questões abordadas, de tal sorte que 

suas falas serão identificadas da seguinte maneira: A1, A2, A3, A4 (Assessores da SDEA) e 

A5 (Assessor da SEMA) ou simplesmente “assessores da SDEA” e “assessores da SEMA”, 

quando a informação coletada dentro de cada grupo de assessores for semelhante ou 

consensual. 

Duas entrevistas com os assessores da SDEA foram feitas na própria CEABI, que é 

local de trabalho dos assessores A1 e A2, que se consideram “coordenadores de feira”, 

enquanto as assessoras A3 e A4 realizam o trabalho burocrático. Já os assessores da SEMA 

prestaram informações na sede da Secretaria, localizada na “Matinha”, um Zoológico mantido 

pelo município. 

Outra técnica de coleta de dados foi a observação direta, que esteve apoiada em 

roteiro proposto por Sandeville Júnior (2004), com oito itens, cuja adaptação fez privilegiar os 

aspectos passíveis de serem observados, conforme consta no Protocolo de Pesquisa (Ver 

APÊNDICE 4). O registro de imagens contribuiu para auxiliar na visualização dos elementos 

trazidos pelo texto escrito, além de facilitar a análise da paisagem. A opção pelo registro 

fotográfico baseia-se no poder único de transmissão das informações visuais. Segundo 
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Kitahara (2007), o poder de informação da fotografia deriva da sua utilização em conjunto 

com o texto: “O poder de informação da fotografia é muito importante, pois, através da 

utilização conjunta entre imagem e texto, forma um importante elo de comunicação” 

(KITAHARA, 2007, p. 130). Para Rossari e Mota (2009), seu valor está na riqueza das 

informações obtidas. Como veículo de comunicação, diz Magni (1995), a fotografia 

possibilita o contato do público com uma realidade empírica que provavelmente lhe é 

desconhecida.  

De posse do material obtido até esta etapa, passou-se à pesquisa documental a fim de 

se poder fazer relações entre que foi observado em campo e a legislação e normas pertinentes 

às áreas sanitária e ambiental, que estariam à disposição do Governo Municipal para o 

controle e fiscalização do meio ambiente. 

 

 

4.4 Análise das informações 

 

 

As entrevistas foram analisadas buscando-se uma pretensa significação profunda, um 

sentido estável, conferido pelo locutor no próprio ato de produção do texto. Segundo Rocha e 

Deusdará (2005, p. 309), a análise de conteúdo traz na contribuição com procedimentos de 

legitimação da técnica de leitura, mas o que ainda permanece como maior contribuição é o 

objetivo de atingir uma “significação profunda” dos textos. Preserva-se, no entanto, as 

“noções de objetividade e de neutralidade, afastando dos procedimentos de análise as marcas 

da subjetividade desse pesquisador.” (ROCHA & DEUSDARÁ, 2005, p. 312). 

Na discussão dos resultados se fez uso dos conceitos de equidade em saúde e acesso à 

saúde, que correspondem a dois importantes direitos fundamentais do ser humano, conforme 

sentido contido nos dois documentos seguintes: Declaração Política do Rio sobre 

Determinantes Sociais da Saúde (2011) e Contribuição Brasileira à Conferência Rio+20 

(2012). 

Os dados das entrevistas constam de falas aparecem que foram utilizadas no texto de 

acordo com sua capacidade de trazer à tona detalhes da infraestrutura da CEABI e explicar o 

seu funcionamento. As falas deixam transparecer concepções subjetivas do que seja qualidade 

ambiental. Não representam, portanto, mais que uma visão e uma versão acerca da temática. 

O trabalho de campo, por sua vez, trouxe imagens que serviram não apenas para discutir a 

qualidade ambiental de alguns espaços, mas para revelar o potencial de expansão e 
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reordenamento das atividades dentro da CEABI. Por fim, a pesquisa documental teve seus 

resultados mais significativos na reconstituição da legislação municipal mais antiga. 

Juntamente com o conjunto de leis que tratam indireta ou acanhadamente do meio ambiente, 

essa legislação embasou as discussões mais importantes em um cenário no qual o Código 

Ambiental Municipal não se faz presente. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

5.1 Considerações primeiras sobre a constituição da CEABI 

 

 

Instalada no setor centro-leste da malha urbana de Itapetinga-BA, a Central de 

Abastecimento de Itapetinga (CEABI) está localizada a poucos metros do principal rio que 

abastece o município (Rio Catolé), produzindo impactos ambientais e sociais nos seus 

arredores, derivados das grandes quantidades de resíduos de feira. Além de estes virem, 

durante anos, sendo depositados à margem do rio, a céu aberto e em terrenos baldios dos 

arredores – onde proliferam insetos e roedores –, os resíduos estavam sendo acumulados na 

própria CEABI, junto aos boxes, estandes e barracas de alimentos da CEABI. Esta situação 

explica-se, ainda que parcialmente, por ser o resultado de uma dinâmica espacial marcada 

pela descentralização do comércio de feiras. 

Reportando-se à história de Itapetinga, percebe-se que as feiras (e açougues) que 

ocupam a Central de Abastecimento, e estão na sua origem, fazem parte de uma tradição 

cultural herdada do início do século passado (1928), quando surgiram as primeiras feiras 

livres no município, na Praça Augusto de Carvalho. Em 1948 já se faziam presentes nas 

praças centrais da cidade e depois foram reunidas em um Mercado Municipal, sito à Praça da 

Bandeira, permanecendo aí dezessete anos (1948-1965) até serem removidas para um local 

denominado “feirinha” (CAMPOS, 2006). Com o tempo, instalou-se em torno da CEABI um 

núcleo secundário de comércio e serviços que Corrêa (2002) descreveria como sendo um 

agrupamento de lojas diversas – padaria, açougue, quitanda, farmácia, armazém, botequim – 

“que atendem às demandas muito frequentes da população” (CORREA, 2002, p. 51). A 

CEABI em seu conjunto, porém, extrapola essa classificação à medida que serve à população 



34 

 

de outros municípios e conquista expressão local e regional ao assumir a função de entreposto 

comercial ou microatacado, ainda que com forte presença do pequeno comércio varejista – 

fornecedor de mais da metade do volume de vendas de hortifrutigrangeiros do município, seja 

atendendo ao consumidor final ou igualmente para revenda. 

Como outros empreendimentos iniciados durante a década de 1980, a construção da 

Central de Abastecimento de Itapetinga se fez à custa da degradação de uma paisagem de 

várzea, a qual foi aterrada, tendo seu principal curso d’água desviado e extinta sua mata ciliar 

original. Em uma Área de Preservação Permanente (APP) situada em plena Mata Atlântica, o 

interesse econômico sobrepujou o ambiental à medida que a CEABI visava a acolher o 

comércio de feiras e açougues vindos da área mais central da cidade. O desenvolvimento 

local, urbano, foi contemplado, mas a qualidade ambiental não. 

Assim, a sustentabilidade não era preocupação imediata, que unisse, como hoje, os três 

pilares do desenvolvimento sustentável: o econômico, o social e o ambiental (PNUD, 2012, p. 

3), o qual prevê a integração entre economia, sociedade e meio ambiente em um modelo de 

crescimento econômico que considere inclusão social e proteção ambiental como 

inseparáveis. A área destinada à CEABI acabou sofrendo impactos consideráveis e uma 

posterior pressão demográfica concomitante à contribuição inegável para o desenvolvimento 

local. O desenvolvimento sustentável, no entanto, não foi visto como elemento indispensável 

para se alcançar uma boa qualidade de vida e promover o bem-estar da população. 

As ações governamentais, afinadas com as políticas de reordenamento espacial que 

visavam racionalizar o uso do espaço, iniciando pelas zonas centrais das cidades, vieram 

acompanhadas pela busca de sanear o meio urbano, tornando-o mais apropriado às novas 

atividades do comércio formal, que exigiria um ambiente visualmente mais atrativo como 

pressuposto para alavancar o comércio local. Essas políticas ganharam força de realização 

para modernizar a área urbana do município à medida que se conseguiam realocar atividades 

econômicas tradicionais para a “periferia do centro”, seguindo um momento único em sua 

história. 

O município de Itapetinga inseriu-se no movimento de reordenação do seu território, 

ancorado por um pequeno surto industrial que foi capaz de produzir um verdadeiro 

“renascimento urbano e comercial”. Paralelamente, o êxodo rural foi estimulado através da 

oferta de empregos, o comércio se aqueceu e o mercado de imóveis iniciou uma fase 

promissora. Dada a amplitude do processo de urbanização de Itapetinga, o centro da cidade 

passou a não mais permitir a conciliação dos dois circuitos da economia no mesmo e reduzido 

espaço. Um girando em torno de atividades tradicionais, a exemplo das feiras-livres de rua, 
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açougues, restaurantes, e outro moderno, representado pelos estabelecimentos comerciais 

formais, lojas de roupas, artigos de confecção, bazares, supermercados e bancos, que 

prosperavam. Um circuito nos moldes da cultura popular, dos primeiros habitantes do 

município, outro atendendo à nova elite urbana que ocupava as áreas nobres da cidade. 

Finalmente, um circuito composto por atividades permanentemente geradoras de resíduos 

sólidos tomando as vias públicas não seriam mais bem aceitas. 

 

 

5.2 A CEABI como comércio do CI 

 

 

A Central de Abastecimento de Itapetinga (CEABI) se destaca em meio a outros 

municípios dentro da mesma Microrregião (Itororó, Macarani, Maiquinique, Itarantim) pelo 

amplo espaço que sua “Central” coloca à disposição dos comerciantes, cujo comércio e 

pequenos serviços aquecem a economia popular e movimentam o circuito dito inferior da 

economia (CI). Sua infraestrutura impressiona; ela apresenta um espaço destinado à feira livre 

e outro à feira coberta, dois pavimentos com boxes, além de um conjunto de barracas móveis 

distribuídas ao longo de seu perímetro. Ao todo, a CEABI abriga mais de 300 comerciantes 

cadastrados, de acordo com o Secretário S1
1
 e a assessor A1

2
, mas com capacidade para 

comportar o dobro. Esse contingente de trabalhadores, formado por assalariados, é 

incrementado pela “feirinha” do Paraguai, que se formou com tendas improvisadas ao redor 

da CEABI e é responsável pelo atual movimento de expansão da Central. 

Há um amplo estacionamento interno à CEABI, que é subutilizado, e para o qual ainda 

não se propôs alternativa de aproveitamento. Em tese seria destinado à Feira Livre Aberta e 

reservado ao futuro incremento das atividades. Como é uma espécie de pátio calçado cuja área 

não construída equivale à da parte construída, o estacionamento permanece como uma extensa 

área pública ociosa. A CEABI pertencente à Prefeitura Municipal, que cede o espaço aos 

comerciantes de baixa renda para que ali se estabelecerem mediante alvará e contribuição 

média (“simbólica”, segundo explicam o assessor A1) em torno de R$ 20,00 ao ano para 

despesas com água e luz. Anteriormente se cobrava taxa de limpeza, que foi abolida; em parte 

                                                 
1
 S1 e S2 designam os secretários da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura (SDEA) e 

Secretaria de Meio Ambiente (SEMA), respectivamente. 
2
 A1 a A4 designam os assessores da SDEA e A5 o assessor da SEMA. 
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porque a proposta de conscientização a ela associada não surtiu efeito, segundo o mesmo 

assessor. 

A CEABI está dividida, segundo o assessor A2, nos seguintes compartimentos, todos 

interligados e formando um só conjunto: 

 

 Central de Abastecimento I – acessível pela parte frontal, onde se localizam lojas 

de produtos variados (têxteis, eletrônicos, armazéns...), que se interliga a 2 pisos 

por pequenos desníveis: o mais alto servindo basicamente de depósito, e o mais 

baixo ao comércio de carne bovina aos moldes de açougues; há ainda o térreo, 

onde o comércio de bebidas e lanches têm seu espaço. 

 

 Central de Abastecimento II – acessível pela parte lateral, lá estão peixarias, 

açougues de carne suína, caprina e de frango, todos no mesmo patamar, dividindo 

espaço com boxes de serviços de sapataria, restaurantes populares, lojas de 

artesanato e outros. 

 

 Feira Livre Coberta – situada dentro da Central II, encontra-se rodeada pelos oito 

“Boxes da Associação das Costureiras” e pelos vinte e três “Boxes Extras”. 

 

 Feira Livre Aberta – situada junto à Feira Livre Coberta. 

 

               
                 Figura 2 – Divisão interna da CEABI. 
                   Fonte: Blog Novo mapa de Itapetinga – BA. 
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As Centrais I e II disponibilizam, como equipamentos para a realização dos 

procedimentos de higienização e limpeza nos seus boxes, um ponto de água e outro de luz no 

interior de cada um deles, priorizando aqueles que servem de açougue. Para o 

acondicionamento de resíduos sólidos e vísceras há tonéis localizados na parte externa, porém 

em locais de grande circulação de pessoas. Os assessores A1 e A2 informam que “há 

recolhimento de lixo no final do dia, depois os caminhões levam para longe daqui”. Quando a 

pesquisa iniciou, esses tonéis não permaneciam tampados, atraindo muitas aves. Hoje ainda se 

verifica a presença de cães na área, cujo acesso acontece por não haver cercas que os 

impeçam de circular. 

Diferentemente da área destinada às lojas, açougues, sorveterias e outros, as feiras 

livres – nos estandes, bancadas e barracas cobertas ou a céu aberto – não contam com a 

possibilidade de higienização de alimentos ou limpeza dos estandes. Também precisam 

recorrer aos banheiros coletivos se quiserem, por exemplo, lavar as mãos entre uma e outra 

venda, pois os pontos de água existem apenas nos boxes. Em entrevista, o secretário S1 

afirma haver dois banheiros para dar conta de atender a todos os frequentadores da CEABI, 

além dos próprios feirantes. 

Para o secretário S1 e os assessores da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 

Agricultura (SDEA), a existência desse tipo e quantidade de equipamentos é suficiente para se 

garantir a qualidade ambiental na CEABI. O ambiente só não é melhor devido, diz o assessor 

A1, à “falta de ‘colaboração’ dos comerciantes com o serviço de limpeza; não respeitam os 

horários de recolhimento do lixo e dos restos de açougue, as vísceras”. Isto é, aqueles que se 

beneficiam do espaço dos boxes não estão preocupados com a qualidade ambiental, 

contribuindo negativamente para com os esforços da gestão representada pelo Secretário e 

seus colaboradores. Talvez o governo municipal não realize o treinamento necessário para que 

a população usuária da CEABI entenda melhor as práticas que levam a um estado de 

qualidade ambiental desejável. 

Neste ponto é possível distinguir uma característica comum entre os frequentadores da 

CEABI: a banalização dos fatores e elementos que envolvem a qualidade ambiental da 

Central. Por sua vez, os gestores, se não educarem o cidadão, ficará cada vez mais difícil 

realizar uma intervenção sobre os “determinantes sociais da saúde”. A educação ambiental, 

ainda que venha a ocorrer tardiamente, poderá mudar essa realidade se somar aos esforços e 

progressos em termos de melhorias na infraestrutura e saneamento do local. Segundo a 

assessora A5, a educação ambiental é realizada mais nas escolas: “a gente vai às escolas; se 
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são de outros municípios, tem a Matinha; as escolas mandam as crianças, fica cheio de ônibus 

que a gente recebe nos finais de semana, principalmente no domingo”. 

Entende-se que a educação ambiental, além de ser instrumento de promoção das 

questões ambientais, pode recolocar em contato sociedade e natureza, e, de modo mais 

prático, no caso, reunir os assessores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA) – o 

poder público – e as pessoas da comunidade. O secretário S2 reconhece que há dificuldades 

na SEMA: “o efetivo é pequeno para o trabalho com a fiscalização ambiental, a manutenção 

da Matinha e a educação ambiental”. A assessora A4, confirma as limitações da Secretaria, 

que deixa o serviço de promover a qualidade ambiental à SDEA. Assim, pensar a qualidade 

ambiental passa a não ser atribuição da SEMA, e sim de uma Secretaria responsável pelo 

desenvolvimento da economia e da agricultura. Logo, a qualidade ambiental na CEABI não é 

assunto da SEMA e sequer entra em sua pauta de discussões, ainda que a aglomeração 

excessiva de pessoas e a concentração de atividades potencialmente poluidoras sejam um 

alerta para quem tem a incumbência de zelar pelo meio ambiente no município como um 

todo. 

Uma consequência da acomodação do poder público à situação atual da qualidade 

ambiental da CEABI pode gerar dificuldades em se aceitar que ainda é possível melhorar o 

que, no entender do secretário S1, já está bom para a população que atende e é atendida na 

CEABI. Caso não se escute mais a população que frequenta a CEABI, se verificará o que 

Cruz (2011) detectou nas suas considerações sobre o Programa de Desenvolvimento Regional 

Sustentável (PDRS) para a Região Sudoeste da Bahia (incluindo Itapetinga): a desvalorização 

das experiências das comunidades locais e a construção de políticas ambientais que não 

respondem aos seus anseios. 

Os produtos expostos na Feira Livre Coberta passam a noite guardados nos estandes 

sob lonas, que são a única proteção contra insetos, especialmente mosquitos flebotomíneos 

(que já provocaram um surto de leishmaniose em anos anteriores), e pequenos animais 

transmissores de zoonoses – roedores, cães, gatos, morcegos. Visto que a área não é cercada, 

à exceção da Central II, à noite, percebe-se uma situação de risco epidemiológico. De acordo 

com o secretário S1, a gestão municipal realiza “um trabalho intensivo de dedetização e 

controle de vetores que confere qualidade ambiental à CEABI, muito diferente de antes. 

Depois que nós assumimos, não teve mais esses casos de leishmaniose. Antigamente tinha 

epidemia”. A referência ao passado parece justificar o presente, no qual as condições 

ambientais são menos precárias. 
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A CEABI destaca-se na região por movimentar a economia de feiras de municípios 

menores, sendo, portanto, inevitáveis as comparações entre a infraestrutura da CEABI e 

aquela oferecida nas feiras dos municípios vizinhos, o que aponta para o ofuscamento da 

questão ambiental. Já que a expressão econômica regional da CEABI é tanta, por que não ser 

exemplo de preservação de seu ambiente interno e externo? 

Um aspecto dos mais significativos para a qualidade ambiental é a limpeza dos 

espaços da CEABI. Ela é realizada por uma turma de doze (12) trabalhadores cedidos pela 

SDEA para o serviço de varrição e limpeza de banheiros, que acontecem antes do início das 

atividades (06h00) e ao final do turno de maior movimentação (11h00), de segunda à quinta-

feira. Nos finais de semana – sexta e sábado – acontece durante o dia todo, em forma de 

plantão, de acordo com o assessor A1. 

A CEABI funciona de segunda a sábado, em horário aproximado de seis e dezessete 

horas, atingindo o pico de movimento de quinta-feira à sábado, quando chegam novos 

produtos para venda e revenda. Essa informação é dada por quem assiste a feira todos os dias 

– o assessor A2. Comerciantes de municípios menores vêm à procura de hortaliças e carnes 

para abastecer suas pequenas feiras, que geralmente acontecem aos sábados. A gestão 

municipal, aqui, orgulha-se de situar-se em patamar economicamente superior ao dessas 

pequenas feiras, conquanto todos estejam e sustentem o Circuito Inferior da Economia (CI): 

“O pessoal das feiras de Caatiba, Itororó, Cassilândia... vem buscar mercadoria aqui. Se não 

fosse a Central não teria feira nessas cidades” – afirma o secretário S1. 

Assim como a limpeza, a coordenação geral da CEABI é exercida por dois 

funcionários comissionados. Um responsável pela Central I e outro pela Central II. Questões 

de ordem administrativa são resolvidas reunindo-se quase que instantaneamente as duas 

coordenações e todas as questões sendo solucionadas na base do diálogo, especialmente 

quando há problemas envolvendo os comerciantes – explica a assessora A3. Especialmente 

nos sábados, há problemas com o alcoolismo entre os frequentadores dos bares, que por esse 

motivo foram concentrados na Central I, diz o secretário S1. 

De acordo com o assessor A1 e o secretário S1, o policiamento ostensivo da Guarda 

Municipal é frequente e há ronda de trinta em trinta minutos para evitar casos de contrabando, 

furtos, roubos, violência, uso de drogas e prostituição, que já foram mais frequentes nos 

noticiários. Na palavra do secretário S1, “não há mais casos desse tipo. Aconteceram casos 

isolados, mas hoje não tem isso [na CEABI]”. Essa ação, que foi implantada na gestão atual, 

faz da Central um local mais seguro que antigamente, e ainda inibe a depredação, o 
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vandalismo e, sobretudo, a deposição indiscriminada de resíduos em locais impróprios, como 

são as margens dos rios e vias públicas. 

Como se tem notado, a CEABI estende sua área de influência econômica aos 

municípios vizinhos. Segundo os assessores da SDEA, acorrem à CEABI comerciantes, 

principalmente, de Bandeira do Colônia (distrito de Itapetinga), Caatiba, Cassilândia (Bairro 

de Itambé), Itarantim, Itororó, Macarani, Maiquinique, Potiraguá e outros, conforme o 

esquema da Figura 3. A influência da CEABI sobre os municípios da Microrregião de 

Itapetinga, em termos de abastecimento, pode ser ampliada se forem incluídos os municípios 

que fornecem mercadorias para o comércio da Central. 

 

        
                                      Figura 3 – Municípios abastecidos pela CEABI. 
                                          Fonte: AUTOR. 

 

 

Apoiando-se nas informações prestadas pelo secretário S1, é possível ter uma 

dimensão da amplitude da rede de comércio de que a CEABI faz parte. Por exemplo, os 

vários tipos de farinhas provêm tanto de Santo Antônio de Jesus quanto de Vitória da 

Conquista, assim como os cítricos e as verduras, respectivamente, além de frutas trazidas de 

Itabuna. Por outro lado, as confecções vindas de Caruaru para Itapetinga e os produtos “Made 
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in China” trazidos de São Paulo também são bons exemplos que fariam ampliar uma rede de 

comércio que subsiste há quase um século. 

Há casos de comerciantes que vêm de outros municípios – Barra do Choça, Barra 

Nova (Itabela, no extremo sul da Bahia), Lagoa das Flores (Vitória da Conquista) – apenas 

para vender seus produtos nos dias de maior movimento na CEABI, alguns até passando a 

noite no local. Essa migração pendular de vendedores de outros municípios, segundo o 

secretário S1, acompanha a época de safra de alguns produtos, como: 

 

o milho, o feijão, a tangerina poncã, o jenipapo, e também em época de datas 

comemorativas como a Semana Santa e as festividades juninas vem gente 

para vender aqui; mais nessas datas que tem mais movimento; gente de fora 

que vende aqui; vem de longe e passa aqui também vendendo peixe; às vezes 

vendem tudo para ter dinheiro para pagar passagem e continuar a viagem; 

vendem nas barracas. 

 

Estima-se, de acordo com o assessor A1, que trabalha diretamente na CEABI, que o 

fluxo de pessoas – entre vendedores e consumidores – chegue a alcançar 2.000 (duas mil) 

pessoas, em “dias normais”. Esse quantitativo pode ser explicado pelo Sistema de Transporte 

Intermunicipal, que mantém linhas de ônibus passando junto da CEABI. Quem vem dos 

municípios vizinhos a Itapetinga segue pela Avenida Cesar Borges, que passa nos fundos da 

CEABI. De modo semelhante, o Município de Itapetinga mantém também uma linha de 

ônibus permanente que passa em frente à Central, e com certa periodicidade (30 em 30 

minutos), vindo dos principais bairros e vilas do município (Nova Itapetinga, Camacã, Vila 

Isabel). Para maior comodidade e facilidade de acesso à Central, há pontos de ônibus à frente 

e à retaguarda, tornando o local ainda mais movimentado. 

A visão extremamente positiva dos gestores para com a importância da CEABI para 

Itapetinga-BA e microrregião encontra explicação na evolução da economia regional, que, 

baseada na pecuária, se obrigou a liberar mão de obra, que migrou para as cidades. Passos 

(2002) acrescenta que com a agricultura se deu o mesmo, pois a modernização incipiente e 

desigual das atividades agrícolas teve como resultados mais visíveis “o aumento do 

desemprego no campo, marginalização de segmentos populacionais e migração intensa para 

as grandes cidades” (PASSOS, 2002, p. 135). 

Deste modo, a CEABI acaba por ser uma alternativa eficaz para amenizar o 

desemprego, razão pela qual se mantenham ainda alguns problemas relativos à qualidade 

ambiental, mesmo com o município destinando tanta atenção a esse empreendimento, que é 

fruto legítimo da parceria do governo municipal com os comerciantes para sustentar a 
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população do Circuito Inferior da Economia (CI), praticante do comércio flutuante de 

subsistência que consolida e confere à CEABI o status de grande comércio popular. 

O CI fica bem caracterizado pelo comércio de subsistência apresentado pela CEABI. 

Ele é de natureza flutuante devido à instabilidade de cada família que dele depende para 

sobreviver. Ele, sim, é o foco e fim da SDEA e de todo seu esforço por manter em pé o 

comércio da CEABI, tomando-a como uma saída às graves disparidades sociais que afetam os 

segmentos menos favorecidos da sociedade. Se a CEABI abriga a atividade garantidora da 

sobrevivência de grande massa de trabalhadores de Itapetinga e região, ela também é 

responsável pela circulação de produtos agropecuários de sítios e fazendas próximas. 

Portanto o desenvolvimento econômico visado pela SDEA se realiza concretamente na 

manutenção de um local eminentemente voltado à economia. As falas dos sujeitos da pesquisa 

poderiam estar circunscritas à revelação da estrutura e funcionamento da CEABI, mas se 

desviam com facilidade para questão econômica e social, que é o que faz da CEABI um 

empreendimento que requer atenção especial dos gestores municipais. Não apenas sob a ótica 

da economia e da sociedade, mas da qualidade do ambiente. Esse tema acaba sendo 

secundário diante de problemas de outra natureza, tal como a necessidade de se gerar emprego 

e renda. Então por que não se destinam menor atenção e recursos públicos a esse CI? 

O comércio de subsistência na CEABI, como parte do CI, já não aponta para a 

necessidade de se observar as relações existentes entre economia, sociedade e meio ambiente? 

As preocupações ambientais, passando ao largo das entrevistas, deixando as questões 

socioeconômicas ligadas à CEABI se sobressaírem. 

Os gestores demonstram em suas falas a inequívoca acomodação com a questão da 

qualidade ambiental na CEABI, talvez por esta se situar no CI. Por isso não há tanto 

investimento de recursos para mediar, regularizar e regulamentar o trabalho na CEABI, 

fazendo dela uma incubadora de novos empreendimento individuais. A quase que exclusiva 

atenção à manutenção do comércio de subsistência na CEABI aponta para a secundarização 

da questão ambiental e, claro, da qualidade ambiental. Os assessores da SEMA não interferem 

na atuação da SDEA dentro da CEABI, em uma divisão de competências nada favorável para 

o ambiente, perpetuando o lado negativo da produção de resíduos sólidos, efluentes (incluindo 

os de açougue) lançados diretamente nos cursos d’água e a degradação da mata ciliar pelos 

feirantes. 

 A “falta de educação [ambiental]” aludida pelo assessor A1 ilustra a necessidade de 

ações conjuntas entre a SDEA – responsável pela administração da CEABI – e a SEMA – 

responsável pela promoção do direito a um ambiente saudável. A população que engrossa 
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fileiras no CI não tem necessidade de cuidar do meio ambiente, exceto se isso afetar sua 

sobrevivência – já sempre ameaçada pela precariedade, obsolescência e dificuldade de 

acumular capital para reinvestir na própria atividade. 

O individualismo ambiental que se percebe na fala do assessor A3 denota uma visão 

de que a qualidade ambiental depende de cada um: “tem comerciante que deixa para depositar 

o lixo só no final do dia, depois que os garis já passaram. Se cada um fizer a sua parte... (...)”. 

O apelo à individualidade em uma organização popular como a CEABI soa entranho, pois o 

trabalho de educação ambiental ou simplesmente conscientização ambiental surte efeito 

quando voltado ao todo. 

Os trabalhos de educação ambiental jamais contribuiriam para melhorar a qualidade 

ambiental da CEABI se predominar a tutela do feirante/comerciante, tal como expressa pela 

assessora A4: “a gente oferece tudo o que eles precisam para se instalar e vender seus 

produtos lá na Central (...). A gente está ajudando eles a formar um sindicato dos 

comerciantes da CEABI; já tem até estatuto pronto, registrado em cartório; só falta legalizar; 

eu tinha uma cópia aqui...”. Esse individualismo ambiental e tutela são contributos negativos 

para a qualidade ambiental, que se mostram como elementos desfavoráveis ao trabalho que a 

SEMA poderia realizar com os feirantes/comerciantes da CEABI. 

O individualismo ambiental é notado na paisagem quanto há determinados setores no 

amplo espaço da CEABI que se destacam pela sujeira acumulada ou mesmo, contrariamente, 

pela limpeza exemplar. 

 

 

5.3 Geoecologia da paisagem: elementos da qualidade ambiental na CEABI 

 

 

A observação das condições sanitária e ambiental fornece farto material para se 

discutir a qualidade ambiental dos espaços públicos como a Central de Abastecimento de 

Itapetinga (CEABI). Essa observação se faz através da paisagem. Assim a CEABI irá exibir 

suas diferentes faces ao pesquisador: ora como um ambiente onde se sobressaem os aspectos 

ambientais notadamente influenciados por fatores culturais, ora influenciados pelas condições 

socioeconômicas gerais que caracterizam a população trabalhadora das periferias das 

pequenas cidades. 

A aplicação do roteiro de observação proposto por Sandeville Júnior (2004) revelou 

fatos que somente a observação direta é capaz de registrar, seja em sons, imagens ou ideias. 
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Foi necessário adaptar o roteiro ao contexto da CEABI (espaço de produção) a fim de adequá-

lo ao que poderia ser encontrado lá. A seguir será exposto o máximo de pontos de cada um 

dos oito itens do roteiro (localização, fisionomia, características ambientais, estrutura, 

dinâmica, apropriação, legislação, intervenção). 

Considerando a topografia do lugar, a CEABI está situada na parte mais baixa da 

cidade, na encosta de um morro, logo suas instalações apresentam rampas íngremes. O 

excesso de escadas entre os boxes, entre os dois pisos e o térreo da Central I dificultam o 

acesso aos cadeirantes e pessoas idosas. Em qualquer momento que se passe pela CEABI, o 

que mais chama a atenção é o fluxo intenso de pessoas em função do comércio popular, 

somado à característica de um verdadeiro centro de encontro de pessoas, muitas das quais 

evidentemente à margem do mercado formal de emprego. 

Há, ainda, o conjunto de edificações formado pelas Centrais I e II, que se destacam na 

paisagem como uma grande construção (Figura 4). Seu conjunto arquitetônico é único no 

município pelas suas dimensões físicas. Poderia ser comparado a um mercado público, com 

marcada presença de trabalhadores correndo de um lado para outro fazendo comércio. 

A CEABI revela-se um dos locais mais frequentados pela população itapetinguense, 

para onde se dirigem pessoas simples das fazendas do interior buscando a diversidade de 

opções de comércio e serviços, desde a “feirinha” ao barbeiro, tudo no mesmo local, como em 

ou mesmo um shopping popular onde até as crianças encontram espaço para se divertir e 

tomar sorvetes. 

 

 

 
       Figura 4 – Parte frontal da CEABI.                      
         Fonte: Trabalho de campo, jul. 2012.                                  
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A frente da CEABI exibe um movimento de pessoas (Figura 5) que não se vê em 

muitos dos municípios de onde provém grande parte de seus consumidores e que Itapetinga 

abastece de produtos agropecuários e industrializados que passam pela Central. 

 

 

 
                    Figura 5 – Visão panorâmica da frente da Central I. 
                                     Fonte: Blog Sudoeste Hoje, set. 2010. 

 

 

Apesar de bastante movimentada, porém, a CEABI possui, tanto em sua área aberta 

quanto coberta, espaços pouco aproveitados, alguns degradados e, como é bastante comum, 

espaços vazios, que poderiam ser utilizados para apresentações e eventos culturais, reunião de 

ONGs e núcleos de educação ambiental e desenvolvimento humano. 

Os espaços ociosos encontrados na CEABI (Figura 6) tendem a ficar abandonados e 

descuidados (Figura 7), ao passo que poderiam ser usados para se desconcentrar os 

aglomerados de estabelecimentos (boxes), barracas, tendas e feiras. Entretanto, a 

concentração das pessoas é uma característica básica das feiras tradicionais que a CEABI 

preserva. 
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 Figura 6 – Pátio ocioso na Central I.                     Figura 7 – Estacionamento na CEABI. 
 Fonte: Trabalho de campo, jul. 2012.                          Fonte: Blog Sudoeste Hoje, ago.2011. 

 

 

A negligência quanto aos espaços vazios em uma Central de Abastecimento do porte 

da de Itapetinga, e considerando o expressivo fluxo diário de pessoas que nela se verifica, 

conclui-se pela falta de planejamento na ocupação da área construída, como se observa em um 

dos lugares mais “nobres” da Central I (Figura 8), localizado junto a uma das entradas frontais 

da CEABI e ao nível aproximado da Rua Monteiro Lobato. 

 

 

 
                               Figura 8 – Área subocupada na Central I. 
                                     Fonte: Trabalho de campo, jul. 2012. 

 

 

 

Em termos de fisionomia da paisagem, a ausência de arborização na área interna da 

CEABI a distingue como uma paisagem antropogênica (RODRIGUEZ et al, 2010); um 

espaço extremamente artificializado (Figura 9) que os resquícios de vegetação dos passeios 
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em seu entorno não conseguem amenizar. Assim, a CEABI apresenta sua área total edificada, 

logo sem vegetação nativa ou plantada, seja para sombreamento ou embelezamento. Essa 

situação contrasta com a arborização que ainda persiste no seu entorno, embora consistindo de 

vegetação residual e secundária. 

 

 

 
                  Figura 9 – Espaço artificial nos fundos Central I.        
                                   Fonte: Trabalho de campo, jul. 2012. 

 

 

 Como acontece frequentemente às paisagens antropogênicas urbanas, as atividades 

econômicas podem deflagrar processos irreversíveis de degradação das paisagens e, nelas, os 

diferentes ambientes. A observação direta da CEABI revela muito de sua qualidade 

ambiental. 

 

Tem-se como características ambientais observáveis na CEABI: 

 

a) a predominância de ambientes com boa luminosidade, recebendo luz solar o dia 

todo, graças à posição das construções, trechos descobertos e teto elevado (Figuras 10, 11, 12, 

13); 
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Figura 10 – Central I.                                     Figura 11 – Central II. 
Fonte: Trabalho de campo, jul. 2012.                             Fonte: Trabalho de campo, jul. 2012.                                                   
 

 

     
Figura 12 – Feira Livre Coberta.                     Figura 13 – Feira Livre Aberta. 
Fonte: Trabalho de campo, jul. 2012.                            Fonte: Trabalho de campo, jul. 2012.                                              
 

 

b) uma boa ventilação entre os boxes, barracas, estandes, que garante o bem-estar dos 

frequentadores; 
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c) o nível de ruído aceitável para um conjunto de lojas, restaurantes populares, bares e 

feiras concentradas em um mesmo complexo comercial; 

d) o mau cheiro aparece na Central I em locais mais afastados que os frequentadores 

fazem de mictório, e próximo aos banheiros e bares; assim, próximo dos açougues o odor 

típico invade os corredores entre as fileiras de boxes; 

e) a presença de aves na Central I, bem como a circulação de cães próximos aos 

açougues da mesma Central e a abundância de insetos nas tendas de carnes da Central II, 

tornando o ambiente insalubre; 

f) a densidade de boxes nas Centrais I e II, na Feira Livre Aberta e Coberta não 

impede que os fluxos de pessoas se deem livremente e sem obstáculos físicos, exceto para 

cadeirantes; 

g) o problema dos resíduos se verifica no armazenamento dos resíduos até a destinação 

final, como mostram as Figuras 14 e 15. 

 

 

Um panorama geral da qualidade ambiental na CEABI pode ser vista na Figura 16, 

onde se observa que as áreas com alguma arborização estão distantes daquelas onde há um 

fluxo intenso de pessoas e mercadorias; que, não por acaso, as áreas com problemas de 

acessibilidade jamais coincidem com as de maior fluxo; e que o acúmulo de resíduos atinge a 

CEABI tanto externa quanto internamente, contribuindo para a caracterização de um espaço 

nitidamente degradado em relação ao seu entorno. 

 

 

     
Figura 14 – Resíduos de açougue - Central II.     Figura 15 – Resíduos de açougue - Central I. 
Fonte: Blog Sudoeste Hoje, set. 2011.                      Fonte: Trabalho de campo, jul 2012.  
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Figura 16 – Qualidade ambiental na CEABI – áreas afetadas. 
Fonte: Google Maps, 2008. 
 

 

5.4 A qualidade ambiental entre a legislação e a tradição 

 

 

Grande parte das condições sanitária e ambiental levantadas na Central de 

Abastecimento de Itapetinga (CEABI) são fruto, principalmente, da não observância da 

legislação municipal. O município não possui um Código Ambiental e sequer um Plano 

Diretor consolidado, razão pela qual se pode apoiar no Código de Posturas e na Lei Orgânica 

a fim de colher referências para a promoção da qualidade ambiental nos estabelecimentos. 

Os problemas mais evidentes ao frequentador da CEABI são a disposição inadequada 

dos resíduos sólidos, presença de vetores, seus hospedeiros e a procedência das carnes – esta 
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regulada pelo Código de Posturas do Município desde 1967, art. 48, e aqueles regulados pela 

versão do Código de 1987, como se verá a seguir. Por eles se avançará na discussão sobre a 

adequação da CEABI à legislação vigente. 

A versão ainda mais antiga do Código de Posturas registra as primeiras preocupações 

do governo municipal com o meio ambiente, expresso pela necessidade de arborização e 

ajardinamento, que seguiriam um Plano de Jardins Públicos (ITAPETINGA, s/d, art. 52). Na 

mesma versão, faz-se referências ao “Mercado Municipal”, que originou e precedeu a CEABI, 

definindo-o como “o estabelecimento especialmente destinado ao comércio de gêneros de 

qualquer natureza, sob absoluta fiscalização da Prefeitura Municipal” (IDEM, art. 276). 

Apesar de normatizar o comércio de carnes no Mercado Público, a atenção maior é dada às 

“Feiras Livres” que ainda acontecem em diversos pontos da cidade, cuja construção da 

CEABI foi uma tentativa de concentrá-las em um só local. A questão de espaço, localização e 

acomodação do comércio popular de feiras (e dos “concorrentes às feiras livres”). 

As feiras livres receberam uma seção especial neste Código (Seção I), onde as feiras 

são reconhecidas pela sua “importância” na cidade, vilas e povoados, e pela demanda de 

fiscalização quanto a “gêneros falsificados, deteriorados ou condenados pela saúde pública 

como não aceitos para o consumo” (Ibidem, art. 276, inciso II). Há menção a um problema 

que até hoje não foi devidamente solucionado em Itapetinga: o uso de “um tipo padronizado 

de barracas ou toldos, no sentido de dar melhor aspecto paisagístico às nossas feiras 

semanais” (Idem, art. 280). 

A segunda edição d’O Código de Posturas do Município, Lei nº 187/67, ressalta que 

as habitações coletivas de alimentação e todos os estabelecimentos que vendam produtos 

alimentícios são passíveis de fiscalização (art. 22), o que inclui a CEABI. A alusão aos 

“produtos alimentícios” foi acrescentada aqui e não consta nas versões anteriores do Código, 

uma vez que o comércio tradicional das feiras livres e do Mercado Público começa a ser visto 

e encarado como um problema sanitário e ambiental, potencialmente poluidor e foco de 

doenças, para algumas áreas da malha urbana. No capítulo IV – Da Higiene da Alimentação, 

por sua vez, a fiscalização sobre o comércio e o consumo de gêneros alimentícios em geral é 

atribuída à Prefeitura em colaboração com as autoridades sanitárias do Estado (art. 41, grifo 

nosso). 

A partir do art. 43 já se identificavam os caminhos da qualidade ambiental na CEABI, 

ao se chamar a atenção para cuidados simples, como, por exemplo, as quitandas que devem 

ter recipientes impermeáveis, à prova de moscas, poeiras e contaminações. Da mesma forma, 

o art. 48 proibia o consumo de carne fresca vinda de abatedouros clandestinos ou que 
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permaneça em açougues não higienizados. Conquanto essa realidade esteja mudando na 

CEABI, a fiscalização da Vigilância Sanitária do Município, em parceria com a Agência 

Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB), seguidamente recorrem à Portaria 

304/96 como o instrumento básico para suas autuações em Itapetinga. A comercialização de 

carnes, portanto, continua sendo um dos problemas mais graves e evidentes na CEABI. 

Se o abate in loco era prática comum nas feiras da metade do século passado, hoje não 

se justifica mais a opção pelo método ser mais prático e tradicional ou pela falta de 

informação quanto aos riscos para o consumidor final. Nesse sentido, os órgãos de 

fiscalização precisam da colaboração dos comerciantes, que, por sua vez, participem das 

ações de educação sanitária e ambiental promovidos pela Vigilância Sanitária do Município. 

A Secretaria de Saúde e a Secretaria de Meio Ambiente e, no caso da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico e Agricultura (SDEA), que é a responsável pela CEABI, 

todavia não deveria ser a única, devem responder a esses problemas preventivamente e ir 

construindo com os comerciantes novas práticas na CEABI. Tais órgãos deveriam se somar 

aos esforços mundiais para promover a equidade social e equidade em saúde entre as 

populações de baixa renda que trabalham na CEABI. 

Uma ação fundamental e urgente seria o fornecimento de água para todos na CEABI, 

pois o Código que vimos discutindo tomava como pressuposto para o funcionamento da 

Central. Pelo capítulo V – Da Higiene dos Estabelecimentos, restaurantes e bares devem ter 

sua louça e talheres lavados em água corrente e higienizados com água fervente (art. 51), 

assim como o funcionamento de açougues, padarias, leiterias, bares, restaurantes e outros será 

precedido de exame e aprovação da autoridade sanitária (art. 168). 

Já o art. 174, versando sobre o comércio ambulante, proíbe “estacionar nas vias 

públicas e outros logradouros”, os quais contribuem para a organização da Central se torne 

situação é cada vez mais comum na CEABI (Figura 17). 
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                               Figura 17 – Ocupação do logradouro em frente à CEABI. 

                      Fonte: Blog Sudoeste Hoje, jul. 2011. 

 

 

Quando se fala em qualidade ambiental, todos esses problemas que no passado 

envolviam o mercado público e continuam a rondar as feiras livres e a Central de 

Abastecimento (CEABI) são pertinentes. Por isso, quando vêm à tona, convertem-se em 

problema de saúde coletiva, pois a atividade de comercialização de alimentos é fator de 

contaminação, transmissão de doenças e proliferação de vetores. Foi esse o motivo de terem 

sido incluídos na edição de 1987 do Código de Posturas, na forma de um capítulo inteiro para 

cada um dos seguintes temas que se apresentaram como novidade à época: Do Saneamento 

Básico (Cap. IV), Dos Esgotos Sanitários e do Destino Final dos Dejetos (Cap. V), Da 

Poluição do Meio Ambiente (Cap. VI), Vigilância Epidemiológica (VIII), além de um 

capítulo destinado à Vigilância Sanitária de Alimentos Destinados ao Consumo Humano (XI). 

A articulação dos esforços para sanear o meio ambiente com vistas à saúde coletiva 

encontrou lugar no referido Código de Posturas em vigor, conhecido por Lei 433/87. Além de 

trazer novas terminologias, as preocupações com o meio ambiente vêm associadas à saúde da 

coletividade. Depois do comércio de carnes de origem suspeita, a problemática dos resíduos 

sólidos é outro entrave à qualidade ambiental que perdura na CEABI. Ele aparece no art. 53. § 

3: “Fica proibido a deposição de lixo em terrenos baldios e a céu aberto” e art. 52: “a coleta, o 

transporte e o destino do lixo processar-se-ão em condições que não tragam malefícios ou 

inconvenientes à saúde, ao bem-estar público e à estética urbana e ambiental” 

(ITAPETINGA, 1987). 

A coleta do lixo cabe ao serviço público de limpeza, que é insuficiente no interior da 

CEABI, abrindo espaço e sendo substituída, parcialmente, por catadores de material reciclável 
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(para latinhas de alumínio) e cooperativa de reciclagem (para papéis e papelão). Entre a coleta 

e o destino final, fere o Código de Posturas do Município e em nada contribui para melhorar a 

qualidade ambiental da CEABI (Figura 18). 

O destino final do lixo não poderia ser pior que as margens desmatadas do Rio Catolé, 

aos fundos da CEABI (Figura 19). As observações de campo mostraram que essa deposição 

acontece ao final dos dias de maior movimento das feiras livres, sendo uma prática frequente 

e que decorre da falta de coordenação dos trabalhos da CEABI nesse quesito e da pouca 

instrução a respeito. O descuido com os resíduos lançados para fora da CEABI afetam-na na 

através da presença de roedores, cães, aves, da proliferação de vetores da dengue e da 

desvalorização do local, bem afeta a todos com a contaminação do solo no seu entorno e a 

água do rio que abastece o município. Como se não bastasse, a deposição acontece junto à 

parada de ônibus intermunicipal, o que ajuda a construir uma imagem negativa da CEABI 

para quem chega ao município vendo a paisagem degradada. 

 

 

    

 
Figura 18 – Aspecto da coleta na Central I.         Figura 19 – Aspecto do destino do lixo na          

Fonte: Trabalho de campo, jul 2012.       retaguarda da CEABI. 
             Fonte: Trabalho de campo, jul 2012. 
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A Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS) condiciona a liberação de recursos 

da União para os municípios à elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos: 

 

Art. 18. A elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, 

nos termos previstos por esta Lei, é condição para o Distrito Federal e os Municípios 

terem acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a 

empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos 

sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades 

federais de crédito ou fomento para tal finalidade. (BRASIL, 2011). 
A limpeza e manejo de resíduos sólidos da CEABI podem receber aportes de recursos 

para sanar problemas de ordem sanitária e ambiental, desde que entrem no Plano Municipal 

de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 

Um terceiro problema detectado no trabalho de campo foi a ausência de cercas na 

Central I da CEABI. Tal fato é agravado pela presença de cães e aves na CEABI. 

O Código de Posturas do Município, Lei nº 433/87, alerta quanto ao fato: “Art. 98 – 

Nenhum alimento poderá ser exposto à venda sem estar convenientemente protegido contra 

poeira, inseto e outros animais.”. No mesmo ritmo, o art. 102 assevera que não é permitida a 

entrada ou permanência de quaisquer animais em locais e estabelecimentos “onde se 

manipulem, beneficiem, preparem ou fabriquem produtos alimentícios e bebidas”. 

O mesmo Código, em seu art. 94, é claro em assumir que a saúde decorre do ambiente 

onde as pessoas saudáveis e seus hospedeiros se encontram: “Art. 94 – Pessoas que 

constituem fonte de transmissão de doenças infectocontagiosas ou transmissíveis (...) bem 

como afetadas de dermatose ou dermatites, não poderão exercer atividades que envolvam 

contato ou manipulação de alimentos.”.  

A Lei Orgânica do Município (LOM), de 1990 especifica como irá cuidar do meio 

ambiente em capítulo específico (Cap. X) no art. 127. O Município, com a colaboração da 

comunidade, tomará providências para “informar a população sobre as fontes e causas da 

poluição, degradação ambiental e possíveis danos à saúde” (art. 127, inciso VIII). Na 

sequência, art. 128, cria-se o Conselho Municipal de Meio Ambiente para formular políticas 

do setor (ITAPETINGA, 1990). 

Anos mais tarde se cria o Fundo Municipal do Meio Ambiente (Lei nº 907/03) para 

proteção, recuperação ambiental e manutenção da então denominada Secretaria de Agricultura 

e Meio Ambiente. (ITAPETINGA, 2003). Pela Lei nº 1.057/09, tal Secretaria possui graves 

deficiências na sua atuação. Examinando a legislação municipal de Itapetinga, verifica-se que 

não há um Código Ambiental que confira autonomia aos agentes ambientais da Secretaria de 
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Meio Ambiente para notificarem e autuarem por infrações ou crimes ambientais com base em 

um Código elaborado segundo as necessidades do município. 

A ausência de normatização oficial e específica sobre o meio ambiente revela o 

desinteresse do poder público municipal em relação à temática, configurando um cenário de 

abandono que se reflete e é refletido pela inação do Conselho Municipal do Meio Ambiente, 

mesmo à custa dos atrasos na construção do Plano Diretor Participativo, que dele depende 

para ser aprovado em outras instâncias. 

Segundo Santos (2009), o Conselho Municipal de Meio Ambiente, que teria a função 

de deliberação superior e de fiscalização das políticas ambientais esteve inativo no período de 

1990 a 2009. Ele acrescenta: “cabe à Prefeitura prover o conselho de estrutura material e de 

apoio técnico, a fim de que ele, o conselho, se torne um efetivo instrumento de promoção de 

qualidade ambiental no município” (SANTOS, 2009, p. 36). 

Muito embora a Secretaria de Meio Ambiente possua quatro divisões – de Controle e 

Licenciamento Ambiental, de Fiscalização Ambiental; de Educação Ambiental; e do Parque e 

Zoo da Matinha – “não há número suficiente de pessoal para realizar todo o serviço de 

campo”, afirma uma das funcionárias, que admite que até a educação ambiental fica 

prejudicada”, mas, de qualquer modo, é realizada. 

A Secretaria destina recursos financeiros e pessoal, com prioridade, para os serviços 

no Parque Zoológico da Matinha – o único do tipo no interior do Estado da Bahia, o qual 

recebe alunos de escolas do município e região, além de visitantes em excursão aos finais de 

semana. “A divisão do Parque Municipal da Matinha é onde se concentram todas as 

atividades da secretaria, é onde se localizam a sede e todas as atividades das outras divisões.” 

(PINTO, 2010, p. 52). 

Não obstante, a qualidade ambiental nos espaços públicos como a CEABI deve nascer 

da preocupação do governo municipal com as questões de natureza sanitária, de higiene e 

propriamente ambiental. Essas preocupações devem se consolidar na forma de legislação 

(Código de Posturas, Lei Orgânica do Município, Código Ambiental Municipal, Plano Diretor 

Participativo, Código de Obras, dentre outros), que é pressuposto para se alcançar um bem-

estar coletivo nas cidades. 

A legislação específica – Código Ambiental – inexiste em Itapetinga, desabilitando a 

ampla aplicação de dispositivos legais necessários à fiscalização e controle ambiental, além 

do planejamento e da educação ambiental. Sem o código, adiou-se inclusive a votação do 

Plano Diretor, que é outro documento legal fundamental para a gestão ambiental. Razão pela 
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qual se aqui se visualizou a possibilidade de utilização do Código de Posturas e da Lei 

Orgânica do Município na perspectiva da busca pela qualidade ambiental. 

Em tese não é necessário haver legislação específica para que haja contribuições 

relevantes no sentido de se promover a qualidade ambiental e a equidade em saúde para a 

população itapetinguense que frequenta e/ou depende da CEABI. 

Ressalta-se que a adequação da CEABI à legislação sanitária e ambiental não é uma 

tarefa fácil. A observação de campo da Central apontou para certa divergência com o Código 

de Posturas do Município, considerando os estabelecimentos e as atividades que ela abriga.  

Outra dificuldade surge quando o conflito mal resolvido entre a legislação e a tradição 

resulta em ambientes impróprios ao consumo e comercialização de alimentos, às vezes 

provocado pelo funcionamento de atividades que não deveriam ocupar o mesmo espaço. Por 

exemplo, uma sapataria em frente a uma peixaria ou uma loja de roupas ao lado de açougues, 

como é possível identificar na CEABI, porém com cada vez menor frequência. Essas 

questões, segundo a assessoria da SDEA, “constam no projeto de reforma da Central”, que 

“inclui a reorganização da feira por seções” – tal qual está prevista em lei e se constitui em 

promessa de realização, que poderia se estender à solução dos demais problemas apontados 

nesta pesquisa. Por enquanto, o Código de Posturas do Município termina por se distinguir 

como um documento essencial à organização da CEABI, na ausência de legislação específica. 

Antes de se admitir a falta de organização, é conveniente observar as feiras e a CEABI 

como portadoras de um padrão de organização diversa do comércio formal, com regras 

rígidas, racionalização extrema e inovação contínua. Feira quer dizer variedade de produtos 

que se expõe à venda; só que tal diversidade não se restringe apenas aos produtos, 

estendendo-se à organização das barracas, tendas, toldos e ao modo de atrair o freguês e 

convencer o consumidor. Isso não chega a significar a defesa do afrouxamento de normas e da 

legislação, mas admitir que a cultura popular tem sua diversidade expressa nas feiras e que as 

nela as mudanças sempre acontecem aos poucos; as feiras mesmo não podem ser vistas 

exclusivamente como local de “comércio” e “serviços”, pois se constituem, com o tempo, em 

redutos da integração entre comunidades de diferente bairros e vilas da cidade, do interior e 

também de municípios vizinhos. Essa compreensão não serve para justificar a falta da 

completa adequação da CEABI à legislação, mas para se distinguir a existência do conflito 

entre o tradicional e popular, de um lado, e a legislação, a modernização e a inovação, de 

outro, semelhante ao que se observa na tensão que acompanha o Circuito Inferior da 

Economia (CI). 
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Da defesa do CI emerge uma nova compreensão acerca das dificuldades que cercam 

tanto os gestores municipais quanto os trabalhadores da CEABI para se adequarem à 

legislação vigente. Talvez a criação de uma associação dos feirantes, com estatuto próprio e 

força possa incentivar a categoria a buscar melhorias através do diálogo com a gestão 

municipal. A ideia já está sendo posta em prática com o conhecimento da SDEA e promete 

deflagrar ações conjuntas para a progressiva adequação da CEABI às normas, portarias, 

resoluções e leis que regem suas atividades. Isso pode corrigir problemas históricos 

enfrentados pelo comércio que hoje ela abriga, dentre eles a busca pela qualidade ambiental, 

que poderia tomar a forma de uma revitalização dos ambientes que apresentam maior número 

de problemas. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A dimensão ambiental na Central de Abastecimento de Itapetinga (CEABI) está 

representada pelos impactos da instalação da CEABI na várzea do Rio Catolé – produzindo 

um ambiente artificial ou construído (espaço geográfico) –, mas também, e principalmente, 

pelos reflexos oriundos do acúmulo de resíduos sólidos em seu perímetro. Levantamentos 

preliminares indicam que os resíduos gerados pela CEABI são responsáveis diretos pela 

degradação das margens do referido rio, pela proliferação de vetores de doenças e alteração da 

respectiva paisagem. Dessa maneira, questiona-se a respeito da qualidade ambiental na 

CEABI e como equacioná-la. A via mais prática seria a aplicação da legislação ambiental 

provinda das esferas federal, estadual e, principalmente, municipal. 

Todo o aparato legal, entretanto, contribui com as ações que visam à qualidade 

ambiental somente à medida que a dimensão cultural inerente às atividades tradicionais da 

CEABI seja levada em conta. É o caso do comércio de especiarias, doces, chás, biscoitos, 

lanches, hortifrutigranjeiros e agropecuários (carne, leite e derivados) que acontecem junto a 

produtos têxteis e eletroeletrônicos e sem separação dos demais serviços de alimentação, 
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dificultando o controle e fiscalização interna, feita pelos próprios comerciantes. Essa situação 

representa indícios de que a qualidade ambiental é função da cultura local, com a aquiescência 

do Poder Público Municipal. 

As particularidades desse comércio popular são fatores relevantes para se entender o 

nível ou tipo de organização presente nas feiras da CEABI, assim como a disposição das 

mercadorias, a alocação dos resíduos, sua disposição final, enfim, os aspectos com maiores 

implicações na qualidade ambiental. 

A própria noção de qualidade, deste modo, requer uma advertência: a noção de 

qualidade como excelência na fabricação de um produto ou prestação de um serviço não se 

aplica ao contexto da CEABI. Precisa ela ceder à noção de qualidade enquanto o melhor que 

se pode oferecer segundo os padrões determinados pelas condições socioeconômicas de um 

povo e sedimentados pela sua cultura e tradição. Por isso, para se falar de qualidade 

ambiental, aqui, faz-se mister tomar os valores locais como referência atenuante à ideia geral 

que se tem de qualidade. “Em vez de ignorar o que existe, propõe-se exatamente partir do que 

exista para, de forma lenta e gradual, implantar uma nova realidade na organização.” 

(PALADINI, 2004, p. 173). Segundo esse entendimento, o estudo da qualidade na CEABI 

requer, evidentemente, do conhecimento de leis, portarias, normas, e da atenção aos valores 

culturais da Região Sudoeste da Bahia. Por exemplo, a forte tradição interiorana, na qual se 

percebe a simplicidade dos costumes, a preocupação com a subsistência, dentre outros 

aspectos que se sobrepõem à inovação na apresentação e acondicionamento do produto, ao 

requinte no trato com o freguês ou na padronização do atendimento. É o que esta pesquisa 

vem comprovando. 

O mesmo diapasão cultural se aplica à venda de qualquer dos produtos 

comercializados na CEABI: o fumo é “em corda”; os temperos são vendidos sobre um tapete 

estendido ao chão; a culinária, típica, traz os quitutes o acarajé, a tapioca, carne de sol, 

inhame, coentro e pinha. Segundo Viana et al (2010), a linguagem popular praticada na 

CEABI igualmente completa o cenário característico das feiras livres de Itapetinga. A 

Prefeitura Municipal é conhecedora dessa realidade, por ser quem administra a CEABI, tendo 

um papel fundamental no sentido de administrar o comércio de feiras ali existente. Isso inclui 

a atenção especial à qualidade ambiental, corrigindo os efeitos negativos das atividades do 

setor terciário, tal qual a produção de resíduos sólidos. 

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura (SDEA), juntamente com 

a Secretaria de Meio Ambiente (SEMA), pode lançar mão de ações capazes de melhorar a 

qualidade ambiental preservando as características mais marcantes da cultura regional. Essa 
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delicada tarefa cabe aos comerciantes, que usufruem gratuitamente de um espaço público e, 

no caso específico da CEABI, ao Governo Municipal, uma vez que cede o espaço, efetua 

reparos em suas instalações, mantém os serviços de limpeza, segurança, recruta os 

comerciantes e emite os alvarás e autoriza seu funcionamento geral. Logo, é sua a 

responsabilidade pela qualidade ambiental. Assim, o município deve prover os meios para se 

garantir um ambiente limpo, agradável e seguro, a limpeza urbana regular e o sistema de 

coleta de resíduos, visando ao bem-estar da população. 

A preocupação primeira na CEABI não é exclusivamente com a melhor matéria-

prima, a mão de obra mais especializada, as máquinas mais avançadas ou o produto mais bem 

acabado, mas como o ambiente de produção/prestação de serviço se apresenta, seja ao 

trabalhador, seja ao consumidor: limpo, organizado, arejado, protegido, sinalizado, acessível e 

bem-apresentado. 

Trata-se também de aceitar e ampliar o debate sobre a qualidade ambiental que deriva 

da tensão existente entre o tradicional e o moderno no setor de comércio e serviços, entre a 

economia “principal” da cidade e a secundária, o mercado de produção-consumo movido pela 

população de baixa renda e o mercado de produção-consumo voltado para um público mais 

seleto; ou, como se expôs aqui, a tensão entre o circuito inferior e o circuito superior da 

economia em Itapetinga. 

Paralelamente, se as políticas ambientais do município levassem em conta a busca pela 

equidade social e equidade em saúde nas ações voltadas à melhoria da CEABI, atingiriam em 

cheio os problemas que se entrecruzam no dia a dia de suas feiras. Longe de ser regra geral, a 

interdisciplinaridade dificilmente ganha um caráter prático capaz de reunir as perspectivas 

social, ambiental e de saúde. 

Por outro lado, dificilmente se relaciona a temática da qualidade ambiental às 

organizações semelhantes à CEABI, embora ela seja um diferencial necessário à 

sobrevivência no mercado e ao atendimento de fregueses cada vez mais informados e 

exigentes. Para que a CEABI garanta seu espaço em meio à onda de modernizações que chega 

através do circuito superior da economia, é preciso oferecer ao público um ambiente limpo, 

bem organizado, visualmente atraente e agradável, comprometido com a saúde que se traz e 

se leva dali. Além disso, a preocupação com ambientes mais saudáveis caminha na direção da 

melhoria da qualidade de vida nas cidades, ou seja, é um fator de saúde coletiva que merece 

atenção especial. A “saúde pública” esteve mesmo na raiz dos debates iniciados em meados 

do século passado, quando se determinou a remoção das feiras livres do centro da cidade de 

Itapetinga-BA. Fato semelhante ocorreu em Feira de Santana-BA (ARAÚJO, 2006), Vitória 
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da Conquista-BA e em Itabuna-BA. Nesses e em outros municípios, há a transferência 

obrigatória das feiras para espaços alternativos, onde funcionam como feiras permanentes, 

com a denominação de Centrais de Abastecimento, sob responsabilidade do Governo 

Municipal. 

Mais do que mudar o local das feiras, porém, é preciso encontrar meios para um 

desenvolvimento sustentável. Ao encarar as feiras como fonte geradora de resíduos – um 

problema tipicamente urbano –, realocá-las não sana o problema. Sem se observar a legislação 

ambiental do município e documentos de referência para a gestão do meio ambiente, apenas 

adia-se a resolução do “problema”. Sem sofrer intervenções significativas por parte do Poder 

Público – que a administra – a Central de Abastecimento de Itapetinga (CEABI) ganha 

relevância em um momento ímpar, quando localmente estão sendo retomadas as reuniões do 

Conselho de Meio Ambiente para discutir o agravamento da questão ambiental em Itapetinga 

e globalmente se promoveu a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento 

Sustentável, Rio +20. 

Os governos locais, mais próximos do povo, 

 

têm um papel protagônico na melhoria de qualidade de vida da população e no 

alcance do objetivo de desenvolvimento sustentável. A adesão aos ideais de 

descentralização e de melhoria da governança local reforça o papel dos governos 

locais e de seus parceiros em atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável. 

(UNESCO, 2005, p. 85). 

  

 É esse o rumo – visto aqui como democrático – que se espera para o futuro da CEABI, 

que necessita cuidar da qualidade ambiental como meio de promover a equidade social de sua 

população pobre, e a equidade em saúde, através da observância da legislação e da atuação 

intensiva dos gestores públicos. Como quer Westendorff (2002), cabe à sociedade civil, em 

especial às organizações populares, lembrar aos que têm menos voz na sociedade, de que 

conquistar seus direitos a uma vida decente é exequível. 
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1 Objetivos 

 

O objetivo geral desta pesquisa é investigar a qualidade ambiental da Central de 

Abastecimento de Itapetinga (CEABI), esta tomada como um empreendimento de economia 

popular gerador de resíduos que degradam a paisagem. 

Os objetivos específicos são: 

1º) Descrever a infraestrutura e o funcionamento da Central de Abastecimento de 

Itapetinga (CEABI); 

2º) Identificar as condições sanitárias dos estabelecimentos da CEABI; 

3º) Relacionar a adequação da CEABI à legislação e normas pertinentes às áreas 

sanitária e ambiental. 

 

2 Estudo de caso 

 

A presente pesquisa apresenta-se como um estudo de caso para responder questões do 

tipo "como" e "por que". Como a qualidade ambiental emerge infraestrutura e o 

funcionamento da Central de Abastecimento de Itapetinga (CEABI), bem como das suas 

condições sanitárias; como é a relação da CEABI com a legislação e normas sanitárias e 

ambientais que regem suas atividades? Por que a CEABI exibe um ambiente de baixa 

qualidade? Devido à existência de variadas fontes de dados, procede-se à combinação das 

seguintes de técnicas de coleta de dados: a) observação direta, que permite a apreensão da 

CEABI no contexto de uma paisagem urbana específica; b) entrevista, que facilita o 

aprofundamento do conhecimento sobre aspectos da gestão ambiental da CEABI. 

 

3 Sujeitos da pesquisa 

 

 Os sujeitos da pesquisa, colaboradores da pesquisa, são os gestores ligados 

diretamente à Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico (SDEA), e Secretaria 

de Meio Ambiente (SEMA): secretários, assessores e funcionários ligados diretamente à 

coordenação da CEABI. A seleção dos entrevistados ficou condicionada à concordância em 

assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e Autorização (ao final do 

protocolo) após serem informados sobre as finalidades da pesquisa. 
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4 Organização do protocolo 

 

Este protocolo está organizado em três segmentos ordenados segundo a ordem de 

execução da pesquisa. São eles: I – Procedimentos; II - Protocolo e questões para o estudo de 

caso; III – Plano de análise e relatórios do estudo de caso. 

 

  

I. Procedimentos 

 

A. Agendamento inicial da visita de campo 

 

O contato oficial com os gestores ligados às secretarias de governo do 

município de Itapetinga-BA está marcado para o primeiro semestre de 2012. 

Buscar-se-á identificar os principais problemas envolvendo a Central de 

Abastecimento de Itapetinga (CEABI) através de um diálogo informal com 

assessores e superintendentes das Secretarias de “Desenvolvimento Econômico 

e Agricultura”, “Meio Ambiente”, “Vigilância Sanitária” e seção de legislação 

municipal. 

 

- Revisão de informações preliminares 

 

Das secretarias supracitadas, aquela que é responsável pela CEABI é a 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura. A Secretaria de 

Meio Ambiente e a Vigilância Sanitária podem fornecer dados e informações 

complementares. 

 

Embora a Secretaria de Meio Ambiente não atue diretamente sobre a CEABI, 

seus funcionários possuem dados, informações históricas e recentes sobre as 

modificações do espaço urbano de Itapetinga-BA. 

 

B. Escolha das pessoas que serão entrevistadas e outras fontes de informação 

 

A administração da CEABI mantém um funcionário para exercer as funções de 

coordenação de feiras, manutenção, apoiado por outro que cuida da limpeza e 
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supervisão. Eles podem tanto orientar o pesquisador na CEABI, quanto 

auxiliar na coleta de dados gerais sobre o fluxo de pessoas, mercadorias e 

serviços. 

 

Os funcionários do gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 

Agricultura administram a CEABI. Assim, auxiliam na organização das feiras 

e boxes, provêm as condições gerais para seu funcionamento e confeccionam 

relatórios anuais de gestão. 

 

- Conceito de qualidade ambiental 

 

A preocupação com o desenvolvimento sustentável tem aumentado conforme a 

necessidade de se garantir um ambiente favorável às gerações futuras. 

 

De acordo com a Agenda 21, o desenvolvimento sustentável deve 

compatibilizar a preservação do meio ambiente, a justiça social, o crescimento 

econômico, a participação e controle da sociedade como elementos para 

democratizar o direito à qualidade de vida. Essa preocupação leva a uma 

reflexão sobre a qualidade ambiental. 

 

O conceito de qualidade ambiental é bastante complexo, pois envolve fatores 

subjetivos. Não obstante, “existem fatores objetivos: econômicos, sociais, 

culturais e políticos, que se manifestam distintamente no espaço, possibilitando 

interpretá-lo de várias maneiras.” (WIENS & SILVA, 2006). 

 

A qualidade ambiental em uma Central de Abastecimento diz respeito menos a 

indicadores e normas de padronização rígidas que a um padrão mínimo de 

bem-estar definido localmente, pelo contexto sociocultural e econômico da 

população frequentadora de determinado ambiente. 

 

Assim, a qualidade ambiental não se refere somente à excelência do produto ou 

serviço, mas aos padrões mínimos deduzidos da legislação que permite o 

funcionamento da Central de Abastecimento e serve de guia às ações do poder 

público municipal. 
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II. Instrumentos de pesquisa 

 

A. Roteiro de entrevista I (para gestores) 

B. Roteiro de entrevista II (para funcionários) 

C. Roteiro de observação da paisagem 

 

Roteiro de entrevista I (para gestores) 
 

 

Identificação 

 

Data: __________ 

Nome: ______________________________   Idade: _______ 

Profissão: ___________________________ 

Cargo/Função: _______________________ 

 

 

Pontos gerais: 

 

1. A Central no cenário local e regional. 

2. Transformação da paisagem. 

3. Ambiente da Central. 

4. Qualidade ambiental. 

5. Ações da Secretaria. 

 

Pontos específicos: 

 

1. Qual a importância da Central para o município de Itapetinga-BA e região? Em que 

medida a Central contribui para o desenvolvimento regional? Considerando a história da 

Central, que benefícios ela tem trazido ao longo do tempo para a população de 

Itapetinga? 

Que vantagens a Central apresenta sobre outras formas de organização do comércio 

formal e informal? 

2. A Central tem sido responsável por alguma transformação significativa na paisagem? 

Qual(is)? Ela contribui para alterar a paisagem ao seu redor?  

3. Como o Sr.(a) avalia as condições ambientais dentro da Central? Se fosse preciso fazer 

alguma melhoria na Central, o que o Sr.(a) faria? 

4. Levando em conta as condições de higiene, limpeza e salubridade das feiras livres de 

rua, e as da Central, que vantagens o Sr.(a) destacaria na Central? Poderíamos dizer que 

a qualidade ambiental é um atributo da Central? Por quê? 

5. A qualidade ambiental constitui uma preocupação da Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico e Agricultura? Que ações têm tomado para garantir a qualidade ambiental 

na Central? 



87 

 

Roteiro de Entrevista II (para funcionários) 
 

 

Identificação 

 

Data: __________ 

Nome: ______________________________   Idade: _______ 

Profissão: ___________________________ 

Cargo/Função: _______________________ 

 

 

A. Infraestrutura da Central de Abastecimento de Itapetinga-BA. 

 

Pontos gerais: 

 

1. Área disponível (área coberta, área livre). 

2. Subdivisão da Central. 

3. Boxes e barracas. 

4. Aspectos relativos às benfeitorias. 

5. Suporte de limpeza. 

 

Pontos específicos: 

 

1. Qual é a área total da Central? E da área reservada aos boxes, às barracas (feira coberta 

e feira aberta) e ao estacionamento? 

2. Como a Central está subdividida? Há separação física entre os segmentos da Central? 

Que produtos são comercializados em cada segmento da Central? 

3. Quantos boxes e barracas a Central possui? Todos os boxes e barracas estão sendo 

utilizados? 

4. Existem pontos de água e luz nos boxes? E para os feirantes? Há pias, lavatórios e 

banheiros para os comerciantes? E para os fregueses? 

5. Como se coleta o lixo da Central? A quantidade de coletores é suficiente para dar conta 

do volume de lixo produzido? Há lixeiras em todos os lugares da Central? 

 

B. Funcionamento da Central. 

 

Pontos gerais: 

 

1. Operação. 

2. Fluxos de pessoas, produtos e serviços.  

3. Sistema de limpeza. 

4. Atividades de limpeza. 

 

Pontos específicos:  

 

1. Com que frequência a Central está operando? Em quais dias da semana há maior 

movimento? Há uma coordenação fixa na Central? Qual seu papel? Existe alguma 

organização sindical, cooperativista ou outra ligada à Central? 
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2. Qual é o público estimado que frequenta a Central? Que tipos de produtos são 

comercializados na Central? De onde provêm? Que tipos de serviços são oferecidos na 

Central? Há atividades culturais ou de outra ordem na Central? 

3. Qual setor mais gera lixo? Onde o lixo é armazenado? Qual o destino dos diferentes 

tipos de resíduos? Há equipes de limpeza específicas para a Central? São quantos os 

funcionários da limpeza? São em número suficiente? Eles permanecem o dia todo na 

Central? A equipe atua em toda a Central? E nos arredores? Os garis fazem treinamento 

ou capacitação periódica? Qual a destinação para o material recolhido na Central? O 

que dá mais serviço para o pessoal da limpeza? Há alguma dificuldade para se lidar com 

o lixo da Central? Os comerciantes colaboram para cuidar do lixo? Os fregueses ajudam 

a manter a Central limpa? Há algum trabalho de educação ambiental? Qual seria o 

público prioritário para participar de um programa de educação ambiental: 

comerciantes, consumidores ou funcionários? Em relação ao lixo, a Central pode ser 

considerada um ambiente com certa qualidade ambiental? Por quê? 

 

C. Roteiro de observação da paisagem 

                     (Adapt. de Sandeville Junior) 

 

 

1. LOCALIZAÇÃO 

 

• onde se situa e qual sua importância local e regional 

• condição topográfica e referências biofísicas 

• acessibilidade 

• identidade ou peculiaridade em relação a outros tipos de locais públicos e de usos e 

ocupações do solo 

• limites propostos para a área de intervenção e seu entorno 

 

2. FISIONOMIA 

 

• características físicas do sítio 

• pontos e espaços de interesse 

• problemas ambientais e paisagísticos 

• características da vegetação existente 

• elementos existentes no espaço público, sua adequação e estado de conservação 

• características de ocupação do solo no entorno próximo 

• volumetria e qualidades dos espaços decorrentes 

• relação entre áreas edificadas e não edificadas 

• tipologia dos espaços não edificados 

• tipologia arquitetônica (implantação, parcelamento, estado de conservação etc.) 

 

3. CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS 

 

• como se comportam os diversos lugares do ponto de vista da luz, da sombra, da 

insolação, da temperatura, da água, qualidade do ar, sonoridade, aspectos táteis, 

olfativos, visuais 

• poluição e saúde pública 

- densidade de barracas 

- espaços de circulação de pessoas 

- resíduos sólidos e efluentes entre os boxes 
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- relação de conflito/ajustamento com o entorno 

 

4. ESTRUTURA 

 

• unidades em que pode ser subdividida a paisagem (especificar os critérios utilizados 

para definir fronteiras para a paisagem) 

• como se organizam, se relacionam e se diferenciam as unidades, os fatores 

estruturadores 

• fatores dos quais depende e como surgiram 

• fatores responsáveis por suas diferenças ou semelhanças com paisagens 

• zoneamento atual (potencial de uso da área, subáreas, entradas, caminhos, pontos de 

ônibus, áreas de comércio intenso, polarização de fluxos, locais inadequados, 

subutilizados, comprometidos, conflitos existentes) 

 

5. DINÂMICA 

 

• fatores responsáveis por seus processos de transformação ou de manutenção 

• histórico da área na cidade e aspectos históricos, recentes ou não, de sua evolução 

• composição, densidade e dinâmica da população no tempo e no espaço 

• evidências e símbolos dos processos naturais (quais são prontamente evidentes na 

paisagem?) 

• como interagem os fatores, objetos e estruturas identificados 

• serviços públicos e particulares, infraestrutura existente 

• indícios de processos ou tendências de manutenção e transformação nessa paisagem 

• Que se terá de fazer para conservar seu estado atual ou fazê-lo evoluir em direções 

consideradas mais favoráveis? Que fatores e agentes estarão implicados na condução 

desse processo e que estratégias serão necessárias para atingi-lo? Quais as imagens, os 

valores e critérios que estão por trás de sua decisão do que construir, do que conservar, 

do que mudar, do que recompor? 

 

6. APROPRIAÇÃO 

 

• características socioeconômicas, culturais e étnicas 

• utilização do espaço: preferências aos diversos setores do local ou em outros locais, 

deslocamentos, distribuição no espaço e no do tempo 

• marginalidade e sociabilidade (da população residente, usuários, trabalhadores, 

homens de rua, crianças, idosos etc.) 

• subdivisões e denominações atribuídas pela população 

• projetos que os trouxeram ao local 

• comportamento 

• atividades ilegais (jogo, tráfico, comércio etc.) 

• condições de segurança (viaturas, segurança pessoal e patrimonial, combate a 

incêndio etc.) 

• quão agradáveis são esteticamente os diversos espaços para diferentes grupos sociais, 

• os ambientes favorecem os usos que já ocorrem neles, o estar, o percorrer, o olhar; 

proporcionam condições diferenciadas e interessantes para essas atividades? 

• conflitos causados por categorias de uso incompatíveis, comportamentos antagônicos, 

opções de projeto, ausência de projeto, uso excessivo etc. 
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7. LEGISLAÇÃO 

 

• usos permitidos 

• proteção ambiental (tombamento, reservas etc.) 

• edilícia 

• urbanística (projetos especiais, operações urbanas, incentivos etc.) 

 

8. INTERVENÇÃO 

 

• recomendações do que fazer para facilitar e melhorar as condições de uso ou alterá-las 

se necessário 

• justificativas e implicações históricas e culturais 

• atividades a serem estimuladas, coibidas ou introduzidas visando beneficiar 

determinada parcela da população 

• importância para a cidade e melhorias locais 

• agentes, políticas e estratégia da intervenção 
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TERMO DE CONSENTIMENTO 

LIVRE E ESCLARECIDO E AUTORIZAÇÃO 

  

Prezado(a) Senhor(a) 

 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), em uma pesquisa 

que servirá para conhecer melhor a Central de Abastecimento de Itapetinga, especialmente 

quanto à qualidade ambiental. Ao aceitar fazer parte da pesquisa, você responderá a várias 

questões abertas em entrevista, que será gravada. Você terá a liberdade para perguntar, a 

qualquer momento, no caso de dúvidas. A qualquer momento você pode desistir de participar 

e retirar seu consentimento. Basta avisar ao pesquisador e seu termo de consentimento será 

devolvido. A sua recusa não trará nenhum prejuízo com relação ao pesquisador ou à 

instituição. Caso desista de participar da pesquisa, nenhuma fotografia será divulgada, em 

hipótese alguma. 

A sua participação será importante para ajudar a entender a importância da qualidade 

ambiental nas atividades de comércio da Central de Abastecimento de Itapetinga, 

contribuindo para a qualidade de vida e bem-estar da população itapetinguense. 

Como responsável por esta pesquisa, tenho o compromisso de não divulgar dados 

pessoais confidenciais. Os demais dados serão divulgados em eventos acadêmicos e 

periódicos destinados à divulgação científica. Caso haja interesse, ao final da pesquisa os 

resultados lhe serão disponibilizados na íntegra, sem qualquer ônus. Sendo claro para o 

Senhor(a) a finalidade desta pesquisa e se concorda em participar, meus sinceros 

agradecimentos pela colaboração. 

  

Arthur Breno Stürmer 

Pesquisador responsável 

(82) 9663-1799 

  

 

 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

Eu ________________________________________, RG n.º __________________, aceito 

participar das atividades da pesquisa “Qualidade Ambiental na Central de Abastecimento de 

Itapetinga-BA: um estudo de caso”. Fui informado(a) que responderei a uma entrevista, como 

também serei observado. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer penalidade, e que os dados de identificação e outros 

pessoais não relacionados à pesquisa serão tratados confidencialmente. 

  

Itapetinga-BA, ____/___/____ 

  

                                                                     _________________________ 

     Assinatura 

 


