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RESUMO 

 
As feiras livres, cada qual com sua relevância e magnitude peculiar, desempenham importante 

papel na consolidação econômica e social, especialmente da agricultura familiar. O objetivo 

desse estudo foi descrever o sistema produtivo e a comercialização de alimentos, na feira livre 

do município de Couto de Magalhães de Minas – Minas Gerais. As comunidades rurais do 

município foram percorridas para identificação das propriedades com alguma produção de 

alimentos, sendo que a escolha destas foi baseada em dados fornecidos pela Secretaria 

Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente e pelo escritório regional da Empresa de 

Assistência Técnica e Extensão Rural/MG. Nas áreas de produção identificadas, avaliaram-se 

as instalações domiciliares e as formas de produção de alimentos, assim como foram 

apontados os alimentos produzidos. Durante 27 semanas, foram realizadas visitas à feira para 

identificação dos produtos levados à mesma pelos feirantes. Foram aplicados questionários 

aos feirantes, para obter-se informações acerca de seus produtos, bem como a 25 

consumidores, para identificação de suas intenções, ao visitarem a feira. Nas áre as rurais, 

foram entrevistados 61 produtores rurais, com média de idade de 54,46 anos, entre estes, 

44,26% relataram que sempre residiram naquela mesma propriedade no município de estudo. 

Quanto ao destino da produção, 44,26% dos entrevistados relatou que esta se destina somente 

ao consumo da família, enquanto 19,67% vendem seus produtos diretamente na feira livre 

municipal. Em 86,89% dos peridomicílios foi observada a presença de árvores frutíferas, 

enquanto que as hortas estavam presentes em 75,41%, sendo  que a alface e a couve 

configuraram-se como as hortaliças mais frequentes. Apenas 19,68% dos entrevistados 

relataram fazer uso de adubos químicos, enquanto 80,32% usam somente adubos orgânicos. 

Na feira livre, foram identificados 23 feirantes assíduos, com idade média de 52 anos, e 

69,56% do gênero feminino. Os feirantes habitualmente comercializam produtos de produção 

própria, sendo observado que alguns foram levados à feira em todas as semanas do estudo, 

tais como alface, cebolinha, carnes e produtos de panificação caseira. Verificou-se que alguns 

produtos são comercializados por vários feirantes, como a laranja e a couve (16 feirantes), 

enquanto que outros, como os produtos cárneos e alguns processados, são específicos de 

certos feirantes. Aspectos higiênico-sanitários dos feirantes também foram avaliados e 

revelaram inconformidades, como as relacionadas à higienização das mãos. Em relação aos 

consumidores, 56,00% visitam a feira na intenção de fazer compras e 44,00% passear ou 

encontrar os amigos. Conclui-se que os agricultores familiares do município seguem um 

sistema de produção tradicional, pautado pela oferta local de recursos e relacionado ao seu 
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ambiente, sendo a feira livre um importante meio de comercialização dos produtos do 

município, além de funcionar como lazer, contribuindo com a socialização dos moradores de 

Couto de Magalhães de Minas. 

 

Palavras-chave: agricultura familiar, feira livre, produção de alimentos.  

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The street markets, each one with its peculiarity and magnitude, play a n important role in 

consolidating economic and social, especially family farming. This research aimed to describe the 

production system and food marketing in the street market at Couto de Magalhães de Minas, 

Minas Gerais. Based on informations of the Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio 

Ambiente and the regional office of Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, some rural 

communities were visited to identify properties with some food production. In the production 

areas selected, it was evaluated the installations domiciliary, the food production systems and was 

identified which types of foods produced. During 27 weeks, visits were made to the fair to 

identify and characterize the products sold by the stallholders. A questionnaire was applied to 25 

consumers, in order to obtain information about their reasons for attending the fair.  In the rural 

area, 61 farmers (mean age of 54.46 years) were interviewed and 44.26% reported that ever lived 

in the same properties. With respect to the food production, 44.26% responded that it is for their 

own consumption, while 19.67% sell their products directly at the municipal street markets. Fruit 

trees were identified in 86.89% of peridomestic areas, while garden is present in 75.41%, being 

that the lettuce and cabbage configured as the more commons vegetables. The use of fertilizers 

has been reported by 19.68% of producers interviewed and the 80.32% use only organic fertilizer. 

In the street market, 23 stallholders were assiduous, with an average age of 52 years and and the 

majority (69.56%) were female. The merchants usually sold territorially-based foodstuffs and it 

was observed that some of them were taken to the fair in all weeks of the study, such as lettuce, 

onions, meats and bakery products. Some kind of products were marketed by various stallholders, 

like orange and cabbage, however meat products and processed food were sold by specific 

marketers. Sanitary-hygienic aspects of stallholders were also evaluated and showed non-

conformities, such as those related to hand hygiene. Regarding consumers, 56.00% visit the fair 

with the intention of shopping and 44.00% to stroll and meet friends. We conclude that the family 

farmers follow a traditional production system, guided by local resources environme nt-related. 

Furthermore, the street market is an important way of marketing of local products, besides it is a 

recreation area, that contributes to the socialization of Couto de Magalhães de Minas residents. 

 

Keywords: family farming, street market, food production 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, de Viena, em 1993, o direito à 

alimentação passou a ser equiparado aos demais direitos do homem estabelecidos na Carta 

dos Direitos Humanos de 1948. Essa mudança fundamental na forma de perceber o direito à 

alimentação e o compromisso internacional de redução das estatísticas relacionadas co m a 

fome, colocaram o Estado na posição de provedor e responsável pelo bem-estar alimentar de 

sua população (BELIK, 2003).  

Segundo Oliveira; Thebaud-Mony (1997), a alimentação pode ser analisada sob várias 

perspectivas, ao mesmo tempo independentes e complementares: a perspectiva econômica, na 

qual a relação entre a oferta e a demanda, o abastecimento, os preços dos alimentos e a renda 

das famílias são os principais componentes; a perspectiva nutricional, com enfoque nos 

constituintes dos alimentos, indispensáveis à saúde e ao bem-estar do indivíduo (proteínas, 

lipídeos, carboidratos, vitaminas, minerais e fibras), nas carências e nas relações entre dieta e 

doença; a perspectiva social, voltada para as associações entre a alimentação e a organização 

social do trabalho, a diferenciação social do consumo, os ritmos e estilos de vida; a 

perspectiva cultural, focada  nos gostos, hábitos, tradições culinárias, representações, práticas, 

preferências, repulsões, ritos e tabus, isto é, no aspecto simbólico da alimentação. Estas 

perspectivas reunidas revelam a importância dos fatores econômicos, sociais, nutricionais e 

culturais na determinação do tipo de consumo alimentar da população.  

Para Monteiro; Mondini; Costa (2000), o acompanhamento do consumo de alimentos 

por meio de levantamentos periódicos é parte de um conjunto de medidas que fornecem 

informações para a análise diagnóstica sobre o estado nutricional e de saúde da população. 

Tal análise permite avaliar necessidades de intervenção na forma de políticas de 

abastecimento ou de planos setoriais, com objetivos específicos estabelecidos com base em 

demandas regionais próprias. 

 Todavia, mudanças nos hábitos alimentares neste século, tais como dietas ricas em 

gorduras, particularmente as de origem animal, açúcares, alimentos refinados, o uso frequente 

de refeições semi-prontas, a redução do consumo de carboidratos complexos e produtos 

naturais com teores elevados de fibras, associadas a fatores como inatividade física, tem 

levado ao aumento das taxas de doenças crônicas não transmissíveis: como obesidade, 
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doenças coronarianas e diabetes tipo 2 (FRANCISCHI et al.; 2000; LEVY-COSTA et al.; 

2005; PETRAMALE, 2001). 

Segundo o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - CONSEA 

(2004), para reverter essas tendências de produção de alimentos pouco nutritivos e seu 

consumo, o Estado passou a atuar nesse setor com base nos modelos estruturantes pautados 

nos conceitos de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (SANS). As políticas que se 

depreendem dessa abordagem assentam-se em dois componentes básicos: o componente 

alimentar, relacionado à produção, disponibilidade, comercialização e acesso ao alimento; e o 

componente nutricional, relacionado às práticas alimentares e à utilização biológica do 

alimento e, portanto, ao estado de nutrição da população. Para Triches; Schneider (2010), a 

associação destes componentes propõe um modelo de produção e consumo de alimentos mais 

sustentável, aproximando o pequeno agricultor familiar com o consumidor, contribuindo para 

a reconexão da cadeia alimentar e de uma relação mais estreita entre campo e cidade. Para 

Dourado (2012) esses espaços devem ser pensados não somente em suas contradições, mas 

também a partir de suas interações.  

As feiras livres são uma tradicional modalidade periódica de comércio varejista, 

dispersas no espaço e no tempo, cada qual com a sua relevância e magnitude peculiar, 

desempenhando um papel muito importante na consolidação econômica e social, 

especialmente da agricultura familiar (GODOY; ANJOS, 2007).  

De acordo com Almeida; Pena (2011), a significância econômica das feiras livres se 

expressa tanto para os feirantes, que muitas vezes têm nessas sua principal fonte de renda, 

como também para os consumidores, que podem encontrar nelas alimentos a preços ma is 

acessíveis. Representam também o lugar de sociabilidades, aproximando pessoas e 

fortalecendo os laços de afeto entre aqueles que nela trabalham para sobreviver ou que apenas 

se ocupam para ter o que fazer.  

Na região do Vale do Jequitinhonha, são escassos os estudos que apontem o que de 

fato vem sendo produzido na região, bem como o impacto que esta produção tem sobre a 

economia dos municípios e bem-estar da população. Fica evidente, portanto, a necessidade de 

se conhecer o sistema de produção de alimentos da região, para se obter informações que 

auxiliem na elaboração de atividades/ações/projetos que possam contribuir com a comunidade 

local, visando o direito a uma alimentação segura e nutricionalmente adequada.  
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Além disso, é de suma importância disponibilizar dados desses estudos para o poder 

público, de forma que possam servir de subsídio para a elaboração de políticas municipais de 

apoio aos pequenos produtores. 
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Descrever o sistema produtivo e a comercialização de a limentos, na feira livre, do 

município de Couto de Magalhães de Minas – Minas Gerais. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

- Identificar as áreas de produção, os alimentos produzidos e os tipos de processamento 

utilizados pelos agricultores familiares, no município de Couto de Magalhães de Minas. 

 

- Avaliar a infraestrutura dos domicílios (intra e peridomicílio) dos produtores rurais.  

 

- Avaliar a comercialização dos alimentos na feira livre durante 27 semanas consecutivas, no 

município de Couto de Magalhães de Minas. 

 

- Avaliar os aspectos higiênico-sanitários dos manipuladores de alimento da feira livre do 

município de Couto de Magalhães de Minas.  

 

- Conhecer a importância da comercialização de alimentos na feira livre, através das 

percepções dos feirantes. 

 

- Perceber as intenções que levam a população de Couto de Magalhães de Minas a frequentar 

a feira livre. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Caracterização do Vale do Jequitinhonha, onde situa-se o município de Couto 

Magalhães de Minas 

 

A região do Vale do Jequitinhonha é composta por 80 municípios numa área de 85.467,10 

km², o que equivale a 14,5% do estado de Minas Gerais, dividindo-se em três regiões: Alto 

Jequitinhonha (região de Diamantina, próxima à nascente do rio Jequitinhonha, onde também se 

encontra o município do estudo), Médio (região de Araçuaí) e Baixo Jequitinhonha (região de 

Almenara, próximo à foz do rio, no sul da Bahia). O Alto e o Médio Jequitinhonha situam-se na 

porção ocidental da BR 116 e o Baixo Jequitinhonha, na porção oriental (GUERRERO, 2009). 

 

3.2 Padrões alimentares (cultura e alimentação) 

 

A cozinha configura-se como elemento central para a compreensão de manifestações da 

cultura imaterial, propiciando apreensão de valores, de modos de vida, de significados simbólicos, 

como também da construção de identidades, seja em âmbito local, regional ou nacional 

(ABDALA, 2011). 

Segundo Diez Garcia (1997), a alimentação está envolta nos mais diversos significados, 

desde o âmbito cultural até as experiências pessoais. Nas práticas alimentares, que vão desde os 

procedimentos relacionados à preparação do alimento até o seu consumo propriamente dito, a 

subjetividade veiculada inclui a identidade cultural, a condição social, a religião, a memória 

familiar, assim como a época, que perpassam por esta experiência diária. De acordo com Bonomo 

et al. (2003), o conhecimento desses aspectos e seus mecanismos, permite melhor entendimento 

das mudanças de comportamento alimentar de uma população e as consequências para sua saúde. 

A investigação direta do consumo alimentar, a partir da aplicação de inquéritos dietéticos, 

constitui a forma ideal para se caracterizar os padrões vigentes em uma dada população e sua 

evolução ao longo do tempo. Uma alternativa à não utilização destes questionários são os dados 

nacionais sobre disponibilidade de alimentos, compilados anualmente pela Organização das 

Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO), que indicam a quantidade potencial 

média de alimentos disponíveis para consumo humano em cada país, sendo calculados com base 
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em estimativas da produção, da importação e da exportação de produtos alimentares e em um 

percentual arbitrado para o desperdício (HELSING; BECKER, 1991). 

Segundo Yokoo et al. (2008), embora sejam de utilidade incontestável, estudos nacionais 

de consumo alimentar são onerosos e poucos países conseguem desenvolvê-los regularmente. Por 

outro lado, as Pesquisas de Orçamentos Familiares são importantes fontes de dados de 

disponibilidade de alimentos no domicílio, a qual é inferida a partir do registro da compra de 

produtos alimentícios. São inquéritos desenhados para, de um modo geral, atender às demandas 

do setor econômico. Para os autores, uma das vantagens desses inquéritos é o fato de que são 

desenvolvidos a intervalos regulares desde a década de 1980, em diversos países, com 

metodologia similar, abrangendo amostras representativas da população de cada país.  

De acordo com Levy-Costa (2005), embora as Pesquisas de Orçamentos Familiares (POF) 

não permitam avaliar o consumo individual, representam importante fonte de dados da dieta na 

medida em que empregam metodologia padronizada na coleta de dados, utilizam amostragem 

probabilística, são periódicas e incluem detalhada mensuração de características socioeconômicas. 

Para Coelho; Aguiar; Fernandes (2009), conhecer estes dados torna-se importante, na medida em 

que alterações na aquisição de alimentos e no montante despendido a eles impõe novos desafios 

aos produtores rurais, à agroindústria, ao setor de distribuição de alimentos e ao governo.  

Segundo Cascudo (1983) é inútil pensar que o alimento contenha apenas os elementos 

indispensáveis à nutrição. O alimento representa o povo que o consome numa imagem imediata e 

perceptiva. A manutenção usual dos alimentos regionais é um elemento importante de defesa 

coletiva, no sentido psicológico, mantendo, de forma permanente, as características da nutrição 

popular. Para o autor, uma  

pesquisa sobre a história da alimentação deve proceder-se na base da informação doméstica, 

investigando o meio rural onde os alimentos são produzidos. Neste contexto, visualiza-se como 

indispensável o estudo da agricultura de base familiar que apresenta características peculiares em 

cada local em que se encontra inserida. 

 

3.3 Agricultura familiar 

 

O termo agricultura familiar envolve diversos aspectos que, ao longo dos anos, geraram 

debates sobre quais tipos de agricultores se encaixariam nessa definição, devendo, portanto, ser 

feita uma análise específica em cada espaço, situação e tempo, devido à diversidade de estratégias 

que o agricultor encontra para permanecer no campo (GAZOLLA, 2004; ASSIS, 2005; 
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FINATTO; SALAMONI, 2008). Segundo Buainain (2003), o desempenho da agricultura familiar 

reflete um conjunto amplo de condicionantes, desde a disponibilidade de recursos, a inserção 

socioeconômica, a localização geográfica, as oportunidades e a conjuntura econômica, as 

instituições e valores culturais da família, do grupo social e até mesmo do país. 

Para Denardi (2001), os empreendimentos familiares apresentam duas características 

principais: são administrados pela própria família, e neles a família trabalha diretamente, com ou 

sem o auxílio de terceiros. O estabelecimento familiar é, ao mesmo tempo, uma unidade de 

produção e de consumo e uma unidade de produção e de reprodução social.  

A lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, que estabelece as diretrizes para a formulação da 

Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais, em seu artigo 3° 

considera agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio 

rural, atendendo simultaneamente aos seguintes requisitos: 

  

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos 
fiscais1;  

II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas 
atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; 

III - tenha renda familiar predominantemente originada de atividades 
econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento; 
IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.  

 

Em relação à produção de alimentos, a agricultura familiar responde por parte 

considerável do abastecimento interno, compondo a dieta alimentar básica da população e 

oferecendo uma grande contrapartida à produção nacional (FRANÇA; GROSSI; MARQUES, 

2009). 

A mecanização agrícola, a produção de alimentos em escala industrial e a expansão de 

relações internacionais de natureza política e econômica evidenciaram o caráter dinâmico do 

conceito de segurança alimentar e nutricional. Por outro lado, a questão do acesso, da inocuidade, 

da sustentabilidade e do respeito à diversidade cultural são determinantes para que uma política de 

segurança alimentar e nutricional tenha êxito (SIQUEIRA et al. 2011). Para ilustrar este 

pensamento, dados do censo agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE 

                                                 
1 Módulo f iscal é uma medida de área expressa em hectares, f ixada para cada município pelo Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (INCRA), que considera fatores como: tipo de exploração predominante no município; renda 
obtida no tipo de exploração predominante e outras explorações existentes e expressivas em função da renda ou da área 
utilizada (GROSSI; MARQUES, 2010). 
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(2009) revelaram que apesar de utilizar somente 17% de sua área total para a lavoura, a 

agricultura familiar é responsável por importante parcela dos alimentos destinados ao mercado 

interno, com grande participação em algumas culturas, sendo responsável por 87% da produção 

nacional de mandioca, 70% da produção de feijão e 46% do milho. 

Ao analisar a política agrícola brasileira, verifica-se que esta sempre foi decidida em 

consonância com os interesses dos empresários do agribusiness. Nas décadas de 80 e 90, as 

políticas setoriais perderam importância e cederam espaço para as políticas macroeconômicas, 

sobretudo a partir dos pacotes econômicos e da liberalização. Porém, ainda nos anos 90, passou-se 

a atribuir novos papéis para a agricultura e o meio rural, com destaque para a geração de emprego 

e para a questão de preservação ambiental (DENARDI, 2001).   

De acordo com Dourado (2012) a implantação de projetos e Políticas Públicas que 

desconsideram as populações locais, contribui com as migrações do campo para a cidade e 

consequentemente para a perda de referências culturais destes locais.  

Neste sentido, segundo Rocha et al. (2009), a implantação do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), em 1996 e ampliado em 2004, teve como eixo 

orientador a intervenção estatal mediante a concessão de crédito rural direcionado ao agricultor 

familiar. Ainda, de acordo com Altafin (2003) e Damasceno; Khan; Lima, (2011), este programa 

prevê a parceria entre os governos municipais, estaduais e federal, a iniciativa privada, os 

agricultores familiares e suas organizações, para o fortalecimento da participação popular.  

Em âmbito nacional, destaca-se também o seguro social previdenciário, uma vez que 

associado à condição de responsável por estabelecimento rural, por parte do segurado, funciona 

como um seguro agrícola indireto, uma vez que garante a subsistência familiar e, assim, permite 

financiar sua produção (IPARDES, 2002). Se a inclusão dos trabalhadores rurais (com destaque 

para os trabalhadores familiares) foi tardia em relação a outras categorias de trabalhadores, a 

inclusão das mulheres trabalhadoras rurais ocorreu ainda mais tarde, revelando que as atividades 

desenvolvidas por essas, por muito tempo eram simplesmente vistas como „ajuda‟ àquelas 

desenvolvidas pelos homens (BRUMER, 2002). 

No meio rural do Alto Jequitinhonha, os programas de transferências de renda, em forma 

de bolsas família, a partir de 2000, e a intensificação das ações do Pronaf, a partir de 2003, vêm 

atingindo grande parte dessas famílias rurais (RIBEIRO, et al. 2007) contribuindo com a 

manutenção das pessoas no meio rural e, consequentemente, com a agricultura familiar.  
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A implantação destes programas políticos sociais fundamenta-se, sobretudo, nas 

potencialidades dos recursos humanos, institucionais e naturais que compõem o patrimônio 

sociocultural ou também chamado capital social. Para isso, parte-se de diagnósticos para 

identificar potencialidades e gargalos até a formulação de uma proposta global de 

desenvolvimento, como antecipação do futuro a ser atingido e as escolhas de estratégias 

operacionalizadas em planos integrados de desenvolvimento. Este é o cenário em que políticas 

públicas de desenvolvimento se fundem com o social para valorizar as diferenças e conquistar 

qualidade de vida e ambientes sustentáveis (GEHLEN, 2004). 

Vale destacar também o Programa Territórios da Cidadania, lançado em 2008, e que 

apresenta-se constituído por três eixos de atuação (Apoio a Atividades Produtivas; Cidadania e 

Direito; Infraestrutura), que se desdobram em temas como Organização Sustentável da Produção; 

Ações Fundiárias; Educação e Cultura; Direitos e Desenvolvimento Social; Saúde, Saneamento e 

Acesso à Água; Apoio à Gestão Territorial; Infraestrutura), (LEITE; WESZ JUNIOR, 2012). Este 

programa visa atender a um público específico – composto, principalmente de agricultores 

familiares, assentados de reforma agrária e populações tradicionais - para o qual é dirigida a ação 

pública de eliminação da pobreza e de apoio ao desenvolvimento rural (BONNAL; CAZELLA; 

DELGADO, 2012). 

Na área econômica, deste programa, destacam-se ações de apoio às atividades produtivas 

agrícolas e pecuárias, como assistência técnica e crédito agrícola, à comercialização dos produtos 

agropecuários por intermédio do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA ou mediante ações 

de apoio ao cooperativismo, às unidades de comercialização e à agroindústria (BONNAL, 2008).   

Apoiar pequenos e médios empreendimentos rurais e urbanos dedicados ao cultivo, 

transformação e comercialização de produtos agroalimentares significaria promover atividades 

econômicas geradoras de trabalho e de renda sob formas que, simultaneamente, contribuiriam 

com a promoção da equidade social. Ao mesmo tempo, este caminho possibilitar ia ampliar a 

disponibilidade de alimentos de qualidade de um modo menos custoso, valorizando a diversidade 

nos hábitos de cultivo e de consumo (MALUF, 1999).  

Uma alternativa seria o investimento em políticas de valorização das feiras livres que 

acontecem em todo Brasil e que se apresentam como uma maneira de conectar a pequena 

produção familiar ao consumidor, que pode ter por meio delas, a garantia de produtos de 

qualidade e que atendam aos seus hábitos alimentares. Este apoio justifica-se pelo fato de que para 

alguns autores, mesmo com uma boa produtividade, o maior problema encontrado pelos pequenos 
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produtores está relacionado à dificuldade que estes encontram na comercialização de seus 

excedentes (HOMEM DE CARVALHO, 2003; COLLA et al., 2008). 

 

3.4 Feiras Livres 

 

Desde a formação das sociedades em recortes têmporo-espaciais diversos, as feiras livres 

sempre fizeram parte das práticas humanas (PORTO, 2005). Acredita-se que os excedentes de 

produção dos agricultores tenham sido a principal causa da origem das feiras. E com as sobras de 

uns, contra as faltas de outros, é que houve a necessidade de intercâmbio de mercadorias, a 

princípio intergrupos, sem a exigência de um lugar, onde a busca de se conseguir as mercadorias 

que necessitam é mais intensa (SOUSA, 2004). 

A existência das feiras foi uma demanda natural de um ambiente que congregasse todos 

os produtos que se estivessem disponíveis para outrem e, neste contexto, seria importante que se 

trocassem os excessos de produção em busca de outros produtos que não se houve condições de 

produzir. Com isto, verifica-se a importância das feiras para os tempos modernos. Em verdade, 

atribui-se à idade média a oficialização das feiras, tendo em vista que, em épocas anteriores, o 

sistema de trabalho da comunidade era voltado para o autoconsumo (SOUSA, 2004).  

 No Brasil, a origem das feiras livres data do período colonial, como fruto da transposição 

de hábitos e costumes dos colonizadores portugueses. Nesse período, elas se multiplicaram 

rapidamente, cumprindo a função de abastecimento de alimentos aos primeiros adensamentos 

humanos e, desempenharam assim, o papel de verdadeiro elemento estruturante da organização 

social e econômica das populações (ANJOS et al., 2005). Elas tornaram-se mais importantes 

quando da chegada da Família Real, que introduziu novos hábitos alimentares nas cidades, 

aumentando e diversificando a demanda por um abastecimento regular de gêneros alimentícios 

(SANTOS, 2005).   

As feiras assumiram grande importância ao longo do século XX. Tal fato se explica pelas 

mudanças urbano-industriais que ocorreram na sociedade brasileira, especialmente em São Paulo 

e Rio de Janeiro. A partir das duas maiores cidades brasileiras, esta atividade expandiu-se também 

para outras regiões, pois conforme aumentava a população, a demanda por abastecimento 

alimentar se tornava cada vez maior (SANTOS, 2005).  

No Brasil, a feira livre constitui modalidade de mercado varejista ao ar livre, de 

periodicidade semanal, organizada como serviço de utilidade pública pela municipalidade e 

voltada para a distribuição local de gêneros alimentícios e produtos básicos. Herança, em certa 
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medida, da tradição ibérica, posteriormente mesclada com práticas africanas, está presente na 

maioria das cidades brasileiras. Desempenham ainda hoje papel relativamente importante no 

abastecimento urbano, apesar das políticas públicas adversas que tiveram de enfrentar nos últimos 

30 anos (MASCARENHAS; DOLZANI, 2008).  

A partir de meados da década de 1960, o Brasil acelerou sua industrialização, o 

crescimento urbano atingiu níveis inéditos, a expansão do tráfego rodoviário intra-urbano fez o 

automóvel monopolizar a via pública extinguindo formas de lazer e trabalho, dentre elas a feira 

livre. Beneficiando-se da modernidade, surgem os supermercados como um grande adversário 

para as feiras. Assim, estas vão se localizar junto às regiões de menor poder aquisitivo, onde os 

grandes supermercados não se fazem presentes e onde as mesmas podem oferecer uma maior 

quantidade de produtos (SANTOS, 2005). 

No mundo dos oligopólios, as feiras livres ficam no segundo plano do convívio comercial, 

tendo em vista que o que predomina hoje em dia são os supermercados. Estes substituem as feiras 

livres e até mesmo o comércio natural da cidade, ao se considerar que tudo que se busque para o 

dia-a-dia do ser humano, encontra-se nos supermercados (SOUSA, 2004). Sob este ponto de vista, 

a feira torna-se um território desprezado pelas políticas públicas por não estar em compasso com 

as novas tendências econômicas e culturais mundiais e que está em desarmonia com as exigências 

de mercado capitalista neoliberal (MASCARENHAS; DOLZANI, 2008).  

Embora sejam importantes para agricultores familiares e consumidores, para o comércio e 

a cultura local, raramente as feiras livres recebem atenção de programas, governamentais ou não, 

de apoio ao desenvolvimento rural, sendo a ação pública mais frequente o custeio do transporte da 

mercadoria e dos seus produtores. Isso revela a invisibilidade econômica de atividades locais, a 

marginalização da agricultura familiar nos programas de desenvolvimento dos municípios e, mais 

ainda, demonstra o caráter produtivista dos programas públicos (RIBEIRO et al., 2005). 

Mas a reprodução social da cidade requer lugares para que os excluídos da ordem 

dominante possam realizar sua sobrevivência material cotidiana. Requer também espaços de 

sociabilidade para além do confinamento confortável das modernas opções de consumo. Por isso, 

as feiras resistem na paisagem urbana contemporânea, pois se por um lado há os que precisam 

sobreviver materialmente, por outro há aqueles que, resolvida a questão material, zelam pela 

sobrevivência sociocultural (MASCARENHAS; DOLZANI, 2008).  

 Percebe-se que a significância econômica das feiras se expressa tanto para o campesinato, 

como para as populações que nelas adquirem seus produtos. Isso devido ao fato de constituírem-
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se como um espaço no qual os agricultores podem comercializar os produtos do trabalho familiar 

(que permite que estes obtenham recursos para aquisição daquilo que não produzem), como 

também por facilitarem o acesso da população a alimentos frescos e de qualidade a preços 

acessíveis. Conjuntamente, as feiras livres apresentam-se como espaços com grandes 

potencialidades para a reprodução da cultura, já que ao comercializarem seus produtos, os 

agricultores estão difundindo os sabores, os saberes-fazeres e as tradições que constituem as 

práticas socioculturais do campo (DOURADO, 2012).   

Para Michellon et al. (2007), a permanência das feiras livres ao longo do tempo, mesmo 

com outras alternativas de varejo, como supermercados e frutarias, pode ser explicada por sua 

diversidade de produtos, por estes serem considerados mais frescos, pela dinâmica peculiar de 

negociação do preço e o atendimento personalizado. Segundo Azevedo; Faulin (2005), a feira 

livre é um canal que permite o relacionamento direto entre o produtor e o consumidor final, 

tornando possível identificar mais facilmente, as necessidades e os desejos do consumidor e 

melhorar os aspectos produtivos e estruturais.  

Outras características marcantes do mercado relativo às feiras são: mercado atomizado2; a 

entrada/saída de feirantes não altera os preços praticados; preços são fixados de acordo com os 

concorrentes; o preço recebido pelo produtor é igual ao pago pelo consumidor; grande oscilação 

de preço entre o início e o fim da feira; vendas feitas geralmente em dinheiro; volume 

comercializado pequeno; grande variedade de produtos; e fidelização pela qualidade 

(FIGUEIREDO et al.; 2003).  

Para Ribeiro (2007), outro fator de suma importância para as feiras é a possibilidade de 

escoar diversos produtos que não se enquadram nos padrões convencionais de comercialização, 

que dificilmente estariam à disposição dos consumidores urbanos, contribuindo para a 

manutenção da cultura e da soberania alimentar da região. 

Estes locais representam ainda a maneira pela qual os agricultores familiares 

disponibilizam os seus produtos e, muitas vezes, esses estão intimamente ligados às tradições da 

região e da população, não sendo encontrados no mercado formal.  Isso atrai consumidores em 

busca desse tipo de produto, gerando renda e levando os agricultores a buscarem no mercado local 

itens complementares e de conforto para a família. Esse processo acaba movimentando 

                                                 
2 Bernardes (2007) define mercado atomizado, como aquele em que nenhuma firma tem força competitiva individual para influenciá-lo ou 

modificá-lo. Assim, as feiras seriam formadas por vários agentes pequenos, em que todos seriam tomadores de preço. 
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economicamente o mercado local, ampliando os benefícios proporcionados pela feira livre 

(RIBEIRO, 2007).  

Sendo a feira livre uma modalidade periódica do comércio varejista, cabe-nos entender 

este tipo de comércio amplamente difundido nas cidades brasileiras, enquanto uma das estruturas 

responsáveis pelo seu abastecimento alimentar. Ainda é importante considerar que a feira 

demanda uma rede de apoio, que pode envolver serviços como frete, transporte e aluguel de 

barracas, vendedores ambulantes e outros serviços que leva-nos a dimensionar o grande 

contingente que sobrevive desta atividade (SANTOS, 2005),  sendo considerada um indicador da 

dinâmica econômica dos municípios. 

Como o processo de mundialização econômica não chega a todos os lugares ao mesmo 

tempo e com a mesma intensidade, as mudanças pelas quais passam as feiras livres demoram a 

acontecer, principalmente em lugares onde os elementos que regem o modo de vida (cultura, 

economia, meio-físico) resistem a serem modificados. Nesse contexto, esses fenômenos 

continuam existindo na maioria das cidades do Brasil, mantendo grande relevância para as 

populações locais (PORTO, 2005).  

Nos municípios de pequeno porte, as feiras livres são mais que simples programas de 

abastecimento alimentar para populações de escassos recursos: são iniciativas de âmbito local, 

que relacionam o abastecimento com a produção agroalimentar. A feira facilita o acesso a bens de 

primeira necessidade e serviços para pessoas do campo que participam como vendedores e serve 

para distribuir bens de consumo acabados e semiacabados em áreas onde a ausência de dinheiro 

torna impossível a manutenção de grandes estoques e movimenta mercadorias e dinheiro em áreas 

de economia estagnada (RIBEIRO et al., 2003). 

Para Mauricio Pierri (2011), a feira livre ao congregar grande quantidade e variedade de 

pessoas em um evento periódico, torna-se um local privilegiado para as ações públicas e 

comunitárias. A mesma autora acredita que, apesar dos feirantes possuírem atividades produtivas 

e comerciais múltiplas, existe na feira um objetivo compartilhado, que está relacionado à sua 

sobrevivência material. Portanto, a feira é um local onde a organização e participação social 

poderão ser estimuladas, além da disseminação de informações, intercâmbio e apoio técnico para 

as comunidades, visando melhoria dos processos produtivos, organizacionais e de gestão. 
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3.5 Consumidores em feiras livres  

 

Kinjo; Ikeda (2005) acreditam que a feira livre se configura como um dos espaços 

comerciais mais democráticos que existem, pois apresenta como consumidores pessoas de 

diversas classes sociais, o que não leva à criação de somente um público específico de 

identificação. 

Para Santos (2005), outro atrativo para os consumidores é que na feira livre existe a 

possibilidade destes compararem preços entre diferentes comerciantes da mesma mercadoria, 

o que pode contribuir para a diminuição dos preços. Nesse sentido, a feira livre acaba 

competindo com o supermercado, porque oferece produtos a preços mais acessíveis.  

Para Kinjo; Ikeda (2005), os consumidores tomam decisões considerando quais 

opções, quantidades e marcas de produtos escolher, com o intuito de alcançar os melhores 

objetivos, o que inclui fazer a melhor escolha entre duas ações, reduzir o esforço da tomada 

de decisão, minimizar emoções negativas e maximizar a capacidade de justificar sua decisão. 

Segundo esses autores, pode-se separar dois tipos de consumidores de feiras livres: aqueles 

que procuram realizar suas compras de maneira mais racional, que anotam todos os itens que 

faltam em suas casas e aqueles que decidem as suas compras quando já estão na feira, ou seja, 

não seguem nenhuma lista de necessidades. Estes últimos mostram-se bastante influenciados 

pelo meio, atendimento e outros fatores ao decidir uma compra.  

Sendo assim, estudos que forneçam informações acerca das preferências dos 

consumidores são importantes para todos os integrantes da cadeia de produção agroalimentar, 

pois facilitam compreender melhor quais produtos e de que formas o consumidor deseja 

adquiri- los (BARROS; LOPES, 2007; PEROSA et al., 2012).  

Estas informações podem ser úteis desde os produtores que poderão planejar sua área 

de plantio e, consequentemente, a colheita que pretendem colocar no mercado, decidir sobre 

os investimentos a serem feitos em suas propriedades e tecnologias a serem praticadas nos 

seus sistemas de produção; até os feirantes porque poderão dimensionar demandas e ofertas. 

E, por fim, são interessantes ao próprio consumidor porque, na medida em que os produtores 

programem sua produção, este ficará menos sujeito às variações sazona is de oferta e menos 

vulnerável à volatilidade dos preços (BARROS; LOPES, 2007). 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

4.1 Tipo e local de estudo 

 

Este estudo caracterizou-se como descritivo, que segundo Gil (2002), apresenta como 

um de seus objetivos primordiais a descrição das características de determinada população ou 

o estabelecimento de relações entre variáveis.  

Este foi realizado no município de Couto de Magalhães de Minas (18° 4′ 15″ S, 

43° 28′ 15″ W), Minas Gerais, emancipado pela Lei nº 2.764, de 30 de dezembro de 1962, 

sendo elevado à categoria de município em 02 de março de 1963. Está localizado a 362 km da 

capital Belo Horizonte e possui área territorial de 485 km2. Sua população estimada em 2010, 

segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é de 4204 habitantes, sendo que 

aproximadamente 8,8% residem na zona rural (IBGE, 2010).  

Um dos principais determinantes para escolha do município de Couto Magalhães de 

Minas como local de estudo, deve-se ao fato deste apresentar uma população rural reduzida, 

que facilitaria o acesso a um número considerável de suas propriedades rurais, além dessas 

encontrarem-se próximas do centro urbano. 

Apesar de apresentar dimensões reduzidas, comparado a outros municípios da região, 

o município de Couto de Magalhães de Minas possui limites com os municípios de 

Diamantina, São Gonçalo do Rio Preto, Felício dos Santos, Serro, Senador Modestino 

Gonçalves e Rio Vermelho, identificados no mapa da Gerência Regional de Saúde de 

Diamantina, fator que contribuiria para uma maior diversidade cultural e maior fluxo de 

mercadorias (FIGURA 1). 

 

4.2 Identificação das áreas e sistemas de produção/processamento dos alimentos  

 

A identificação das áreas que deveriam ser percorridas foi realizada com base em 

dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente do 

município e pelo escritório regional da Empresa Mineira de Assistência Técnica e Extensão 

Rural – EMATER/MG. Nas áreas de produção existentes foram aplicados questionários 

estruturados a um membro responsável pela mesma, com o objetivo de conhecer as 

instalações domiciliares, formas de produção de alimentos, assim como os alimentos 

produzidos (Apêndice A).  
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Figura 1 – Mapa dos municípios da Gerência Regional de Saúde de Diamantina, em 

destaque para o município de Couto de Magalhães de Minas. 

Fonte: Adaptado de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010).  
 

4.3 Identificação das formas de distribuição/comercialização dos alimentos na feira livre  

 

O município conta com a produção de alimentos que, dentre outros destinos, são 

comercializados semanalmente em uma feira livre organizada pela Secretaria Municipal de 

Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente e pela Empresa Mineira de Assistência Técnica e 

Extensão Rural.   

Durante um período de 27 semanas consecutivas, compreendidas entre os meses de março 

a setembro de 2012, foram realizadas visitas à feira livre para identificação dos produtos levados à 

mesma pelos feirantes. Esse procedimento objetivava a percepção das variações de quantidade e 
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diversidade dos produtos ofertados. Para tanto, empregou-se uma ficha controle para registro dos 

alimentos encontrados (Apêndice B).  

O objetivo inicial da pesquisa era realizar o levantamento dos produtos ofertados na feira, 

durante o período de um ano. No entanto, devido 2012 configurar-se como um ano de campanhas 

eleitorais municipais, foram encontradas dificuldades para o desenvolvimento da pesquisa durante 

o período previamente proposto, este então foi reduzido pela metade.  

Foi aplicado um questionário a cada um dos feirantes para se obter informações acerca dos 

produtos comercializados, sua origem, modo de produção e transporte (Apêndice C). 

 

4.4 Avaliação dos aspectos higiênico-sanitários dos manipuladores de alimentos da feira 

livre  

 

Para a identificação das características higiênico-sanitárias dos manipuladores na 

comercialização dos alimentos na feira livre do município, assim como a adesão dos mesmos às 

boas práticas na produção e comercialização dos seus produtos alimentícios, foi aplicado um 

check-list a todos os feirantes (Apêndice D), em dois momentos de visitas à feira.  

 A primeira aplicação do check-list ocorreu no primeiro dia de visita às barracas, em 31 de 

março de 2012, sendo que os feirantes foram avisados antecipadamente pela pesquisadora, a 

respeito da pesquisa e aplicação do mesmo, e somente após a autorização desses através da 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), iniciou-se a avaliação. 

Esta etapa pode ser compreendida como um diagnóstico situacional, que pode ser 

entendido como o resultado de um processo de coleta, tratamento e análise dos dados. Por 

permitir a identificação de problemas e a visualização de prioridades, o diagnóstico é uma fase 

essencial em qualquer estudo tendo por finalidade delinear as estratégias de determinada ação 

(SILVA; CÂNDIDO; RAMALHO, 2012). 

Diante do levantamento das inconformidades, realizou-se um treinamento teórico aos 

feirantes, sendo abrangidos temas como boas práticas na manipulação dos alimentos, segurança 

alimentar e doenças transmitidas por alimentos. 

Não foi utilizado nenhum mecanismo que permitisse certificar se a metodologia adotada 

foi eficaz, mesmo considerando o pouco tempo destinado à realização da palestra. No entanto, o 

segundo momento de aplicação do check-list ocorreu aproximadamente um mês após a realização 
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da palestra para avaliação das características higiênico-sanitárias dos feirantes, a fim de verificar a 

adequação dos mesmos às novas práticas propostas. 

 

4.5 Percepções dos feirantes quanto à importância de comercializarem seus produtos na 

feira livre  

 

 Para conhecer a importância, sob o ponto de vista dos feirantes, da comercialização de 

alimentos na feira livre, foi aplicado um questionário a estes. Foi permitido que cada um 

respondesse livremente de acordo com suas percepções. O mesmo continha questões investigando 

o início do interesse na comercialização na feira, os possíveis locais além da feira, onde os 

feirantes comercializam seus produtos, dentre outras questões (Apêndice F). 

 

4.6 Identificação das intenções que levam a população a frequentar a feira livre  

 

Para conhecer os motivos que levam as pessoas à feira livre, assim como suas intenções 

de compras, foi aplicado um questionário a 25 consumidores (Apêndice E). Este número de 

consumidos entrevistados, se baseou no estudo de Silvestre et al. (2006), que estudou 10% do 

total de consumidores que frequentavam uma feira livre no dia de sua pesquisa.  

Neste estudo, em um dia de visita à feira, foram quantificados 248 visitantes à mesma, 

sendo amostrados 25 consumidores. 

 Para a composição da amostra, adotou-se como critério a escolha dos cinco primeiros 

consumidores que aceitassem participar da pesquisa, em cada hora do dia de pesquisa (das 

sete às 11 horas), totalizando assim 25 entrevistados. O questionário foi aplicado em dois 

momentos da visita do consumidor à feira. Para o conhecimento da frequência de visita à feira 

e das intenções de compras, foi aplicado uma primeira parte do questionário no momento da 

chegada do consumidor à feira. Já para verificar se as intenções iniciais de compra foram 

concretizadas ou se este mesmo consumidor realizou alguma compra não planejada 

inicialmente, uma segunda parte do questionário foi aplicada no momento da saída deste da 

feira.  
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4.7 Aspectos Éticos 

 

Antes de iniciada a pesquisa, o projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da UFVJM, sendo aprovado conforme protocolo número 105/11 (Anexo). As questões 

éticas deste estudo foram norteadas pelo disposto na resolução 196/96 do Conselho Nacional 

de Saúde. Todos os formulários utilizados para a condução da pesquisa se encontram em 

anexo e também foram aprovados pelo respectivo CEP (Apêndices G, H e I).
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5 RESULTADOS  

 

5. 1 Produtores rurais e características dos domicílios (peri e intradomicílio)  

 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010), o município de 

Couto de Magalhães de Minas conta com 107 propriedades rurais. Contudo, apenas 81 foram 

visitadas pela pesquisadora, por serem consideradas produtivas pela Empresa Mineira de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (comunicação pessoal), sendo que em 20 destas não foi 

encontrado nenhum responsável ou este não aceitou participar da pesquisa e responder ao 

questionário. As 61 propriedades avaliadas estavam distribuídas em 12 comunidades: Abóboras e 

Água Espalhada (11), Tomé (sete), São Gonçalo das Canjicas (sete), Gangorras (10), Amendoim 

e Pedras (10), Bateias e João Penedo (oito), Marimbeiro (duas), Fábrica (quatro) e Bananal (duas).  

A média de idade dos produtores rurais entrevistados foi de 54,46 anos.  Sendo que, 

quanto ao tempo de moradia na propriedade rural, 44,26% dos entrevistados responderam que 

sempre residiram (SR) neste local e 18,03% responderam que residem há menos de 10 anos 

(FIGURA 2).  

 

 

Figura 2 - Tempo de moradia dos produtores rurais em suas propriedades. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em relação ao número de moradores por residência, o estudo apontou para uma média de 

2,7. Também foi observado que 16,4% (n=10) dos entrevistados residem sozinhos nessas 
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propriedades, enquanto suas famílias passam a semana em outras residências na área urbana da 

cidade. 

No que diz respeito à posse dos imóveis, 95,08% dos entrevistados declaram-se como 

proprietários destes, enquanto 4,92% relataram outra forma de vínculo com os mesmos, como em 

dois casos, em que o espaço era cedido pela família, ou outra situação em que o produtor 

trabalhava como caseiro do local.  

 Quanto ao destino da produção agroalimentar, 44,26% dos entrevistados relataram que 

toda sua produção destina-se somente ao consumo da família; 19,67% vendem diretamente na 

feira livre municipal; 16,40% comercializam seus produtos indiretamente, seja repassando os 

mesmos a outros produtores ou associações, como no caso daqueles produtos destinados à 

alimentação escolar; 14,75% realizam a venda direta de seus excedentes no comércio local da 

cidade ou na propriedade; e somente 4,92%, comercializam seus produtos em outra cidade 

(FIGURA 3).  

 

 

Figura 3 - Destino da produção agroalimentar familiar.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em relação à estrutura do domicílio, verificou-se que a maioria dos produtores mora em 

casas de alvenaria (95,08%), e em menor proporção em casas construídas com madeira 

aproveitada (1,64%) ou com outros tipos de materiais (3,28%). Em relação ao tipo de piso o mais 

frequente foi o de cimento (45,90%), seguido do de cerâmica (37,70%) (FIGURA 04). Já quanto 

ao número de cômodos, mais da metade dos entrevistados relatou que seus domicílios possuiam 

entre sete e 10 cômodos (50,82%) (FIGURA 05). 
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Figura  4 - Tipo de piso observado do domicílio.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Figura 5 - Número de comodos do domicílio 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Foi observado que 98,36% dos domicílios possuem água encanada, no entanto em 15,00% 

deles a canalização só chega até o exterior da casa. Quanto à origem da água utilizada nos 

domicílios, a grande maioria dos entrevistados relatou que esta era proveniente de poços ou 

nascentes d‟água próximos (72,13%) e que por isso, não recebiam nenhum tratamento. Já 24,59% 

dos entrevistados relataram que a água vinha de rede de distribuição e 3,28% relatou outras 

formas de abastecimento, como cisternas e poços artesianos. 
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Apesar de não haver nenhuma estação de tratamento de água nessas localidades, 24,59% 

dos pesquisados responderam que a água utilizada em suas casas origina-se de uma rede de 

distribuição municipal, entretanto esta também não recebia nenhum tipo de tratamento.  

No que se refere à presença de banheiro, foi observado que este é encontrado em 91,80% 

dos domicílios e, em todos estes, conforme relatado pelos entrevistados, este se destina ao uso 

exclusivo dos moradores do domicílio (família).  

Quanto ao destino dos dejetos dos sanitários, foi observado que para 88,52% dos 

domicílios estes vão para fossas rudimentares, ao passo que, para a fossa séptica não ligada à rede 

de esgoto são destinados os dejetos de 3,28% dos domicílios, enquanto para a rede coletora de 

esgoto são destinados 1,64% dos dejetos ( FIGURA 6). 

 

Figura 6 - Destino dado aos de jetos produzidos no domicílio 

Fonte: Dados da pesquisa 

    
Quanto ao destino dado ao lixo produzido nessas localidades, a grande maioria dos 

entrevistados (68,85%) relatou queimar o lixo que produz em sua propriedade, enquanto o 

segundo destino mais utilizado por estes foi jogá-lo em terrenos baldios (19,67%) (FIGURA 7). 
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Figura 7 - Destino do lixo produzido nos domicílios 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quanto ao tipo de iluminação empregada nos domicílios, foi observado que a energia 

elétrica está presente em 98,36% dos mesmos, e em somente 1,64% destes, era utilizado outro 

tipo de energia (querosene). 

Quanto à existência de fogão, foi observado estar presente em quase todos os domicílios, 

sendo que a presença do fogão à lenha foi relatada em quase todas as residências, sendo utilizado 

sozinho em 29,51% dos domicílios e em conjunto com o fogão a gás em 65,57% destes 

(FIGURA 8).  

 

 

Figura 8 - Tipo de fogão utilizado nos domicílios. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Quanto à existência de hortas, foi observada a presença em 75,41% dos peridomicílios, 

sendo cultivadas 25 variedades de hortaliças (TABELA 1), além de feijão, milho e cana-de-

açúcar. 

 

Tabela 1: Variedades de vegetais produzidos pelos entrevistados. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observou-se a existência de árvores frutíferas em 86,89% dos peridomicílios investigados, 

que somadas totalizam 19 variedades. As frutas mais citadas pelos entrevistados foram laranja e 

goiaba, ambas cultivadas em 81,97% das propriedades, seguidas da banana (72,13%) e manga 

(37,70%). Outras frutas citadas durante a pesquisa foram: acerola, limão, maracujá, pitanga, 

carambola, caju, caqui, ameixa, abacaxi, melancia, maçã, marmelo, abacate, jabuticaba e mamão, 

todas com frequencias inferiores a  20%. 

Com relação ao manejo das culturas, apenas 19,68% dos entrevistados relataram fazer uso 

de adubos químicos, chamados por eles de NPK (iniciais para nitrogênio, fósforo e potássio), 

enquanto 80,32% dos entrevistados relataram usar somente adubos orgânicos (esterco de 

animais). Quanto à presença de doenças ou pragas em suas plantações, 40,98% dos entrevistados 

relataram estarem presentes. Verificou-se ainda, que somente 8,20% dos entrevistados relataram 

já terem recebido algum tipo de treinamento ou orientação a respeito das formas adequadas de 

plantio. Nessas propriedades, 80,32% dos entrevistados relataram que a água utilizada nas 

irrigações é a mesma utilizada no consumo doméstico.  
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 Foi observada uma grande quantidade de animais de produção e/ou de estimação 

nas propriedades, conforme apresentado na tabela 2. Quanto à estrutura para criação destes 

animais foram observados existirem galinheiros em 80,33% das propiedades, chiqueiros em 

18,03%  e currais em 34,43%.  

 

Tabela 2 - Animais de criação presentes nas propriedades 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Quanto à produçao de alimentos, foi observado que 13,11% dos entrevistados 

processavam queijo, 11,48% farinha, 9,84%  biscoitos, 8,20% rapadura 4,92% doces, e 6,56% 

outros produtos (cachaça, requeijão e fubá). Observou-se que metade dos entrevistados relatou 

utilizar a própria cozinha do domicílio como local de processamentos de alimentos enquanto 50% 

outros locais, como cômodos anexos às suas casas, associações presentes em suas comunidades 

ou até mesmo em residências de amigos. Quanto aos utensílios e equipamentos utilizados, 6,56% 

relataram utilizar tacho de cobre, 4,92% colher de pau, 9,84% forno, 4,92% alambique, 1,64% 

engenhoca, 4,92% fabrica de farinha e 6,56% queijeira. A utilização de moinhos não foi relatada 

por nenhum entrevistado. Além disso, 14,76% dos entrevistados disseram que já deixaram de 

produzir algum alimento ao longo dos anos, sendo arroz, mandioca e abacaxi, os produtos mais 

mencionados. 

 

5.2 Identificação das formas de distribuição/comercialização dos alimentos na feira livre  

 

A feira livre do município de Couto de Magalhães de Minas  acontece sempre aos sábados, em 

um espaço coberto, cedido pela prefeitura, localizado no centro da cidade. Além do espaço físico, 

a prefeitura custeia o transporte daqueles que residem nas áreas rurais adjacentes e não dispõem 

de meios próprios de locomoção até o centro urbano. Na figura 9 é possível ver a estrutura física 

do local, bem como sua organização. 
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Figura 9 - Vista da feira livre do município de Couto de Magalhães de Minas, MG, 

Outubro/2012. 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Os feirantes ocupam sempre a mesma barraca, onde comercializam seus produtos, os 

expondo de forma pouco organizada quanto ao tipo, sendo possível visualizar itens 

hortifrutigranjeiros próximos de laticínios, por exemplo, ou às vezes em uma mesma barraca, 

alguns feirantes comercializando mercadorias de diferentes origens. Para a comercialização dos 

produtos, os feirantes  necessitam da autorização do responsável pelo gerenciamento do local, 

além de pagarem  pelo aluguel das barracas. 

Não existe um horário fixo de funcionamento da feira, mas quase sempre os feirantes 

costumam chegar nesta antes das seis horas da manhã, sendo o horário de término, variando para 

cada um, condicionados pela venda de seus produtos. Contudo, na maioria das vezes todas as 

atividades se encerram por volta do meio dia. 

Durante as 27 semanas de visitas da pesquisadora à feira estiveram presentes 32 feirantes, 

que foram convidados a participar da pesquisa, assinando assim um termo de consentimento livre 

e esclarecido. Semanalmente os feirantes presentes na feira relatavam quais produtos e em que 

quantidades estavam sendo comercializados.  

Contudo foi observado que somente 23 feirantes apresentaram assiduidade na 

comercialização de seus produtos na feira. Estando, portanto, presentes no momento de aplicação 

do questionário, o que permitiu obter informações acerca dos produtos comercializados, como 

origem e modo de produção, bem como a caracterização socioeconômica dos mesmos.  
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Reforça-se então que os produtos registrados durante todo o desenvolvimento da pesquisa 

referem-se a 32 feirantes, enquanto a caracterização socioeconômica destes refere-se a um total de 

23 feirantes. 

  Entre as informações obtidas foi observado que a idade média dos feirantes foi de 52 anos, 

sendo que destes 69,56% são do gênero feminino.  

Observou-se também que em 43,50% das barracas, o feirante responsável pela mesma 

conta com a ajuda de outros membros familiares. Entre estes 80,00% não recebem nenhum tipo 

de pagamento pelas atividades. Já para 20,00% dos casos, o pagamento é realizado com as 

próprias mercadorias ou porcentagem em vendas. Além dos feirantes que recebem auxílio na 

feira, em média duas pessoas são envolvidas desde a produção até a comercialização dos 

produtos, em cada família.  

Em relação à posse do imóvel de residência, 82,60% dos feirantes declararam-se como 

proprietários, 13,04% moram de aluguel e 4,36% residem em espaços cedidos pela família, tanto 

em áreas rurais, como no centro urbano. 

Quanto à estrutura dos domicílios, 95,65% das paredes configuraram-se como de 

alvenaria e 4,35% como de madeira aproveitada. Em relação ao tipo de piso, o cimento 

apresentou frequência de 52,17%, a cerâmica de 30,43%, a terra de 8,70% e outro 8,70%. Nestes 

domicílios, mais da metade apresentaram de sete a 10 cômodos (52,17%), e os outros entre quatro 

a seis cômodos (47,83%). Em todos eles havia a presença de banheiro, sendo este de uso 

exclusivo da família. Os dejetos sanitários eram lançados em fossas rudimentares em 56,52% dos 

domicílios ou na rede coletora de esgoto em 43,48% destes.  

Quanto à forma de iluminação utilizada, verificou-se que a energia elétrica está presente 

em todas as residências. O mesmo foi observado em relação à presença de água encanada em 

todos os domicílios, sendo que em 86,96% a mesma era canalizada até o intradomicílio, e em 

13,04%, apenas até o peridomicílio.  

Em 47,83% dos domicílios, os moradores relataram que queimam o lixo produzido, 

enquanto 43,48% contam com o serviço público de coleta, e no restante (8,70%), o lixo é 

enterrado na própria propriedade. 

Quanto às criações animais, 73,91% dos entrevistados na feira livre relataram que criam 

galinhas em suas propriedades (média de 19,87 unidades/produtor), 13,04% gado bovino (média 

de 2,56 cabeças/produtor) e 8,69% porco (média de 0,17 unidades/produtor).  
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 Foi observada a presença de horta em 65,22% dos peridomicílios, sendo que em todas 

havia o cultivo de alface e couve. Outras variedades presentes em mais da metade dos 

peridomicílios, foi cebolinha (60,87%) e mostarda (52,17%), além de outras 19 variedades 

(TABELA 3). 

 

Tabela 3 - Variedades de vegetais produzidos pelos feirantes 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A presença de árvores frutíferas foi relatada em 82,60% dos peridomicílios, em relação à 

variedade das mesmas, apenas a banana e a laranja, apresentaram uma frequência maior que 50%, 

com os respectivos valores de 82,60% e 78,26%. As demais mostraram frequências inferiores a 

20%: manga (17,40%), limão (13,04%), mamão (17,40%), abacate (7,40%), maracujá (8,70%), 

goiaba (8,70%), jabuticaba (8,70%), abacaxi (8,70%), acerola (4,35%), caju (4,35%), caqui 

(4,35%) e pitanga (4,35%). 

Quanto aos alimentos processados, os mais frequentes foram os produtos de panificação 

caseira e a farinha de mandioca, ambos com frequência de 21,74%, em seguida doces, queijo e 

rapadura, todos com freqüência de 13,04%, sendo citados também a cachaça, requeijão, tempero 

caseiro, colorau e produtos cárneos defumados (todos com 4,35%). 

Quanto ao local para processamento, a cozinha foi citada em 68,75% dos casos, seguida 

de cômodos anexos à própria residência (18,75%), além de associações comunitárias (12,50%). 
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Foram relatados os seguintes utensílios e equipamentos para processamento: forno 

(31,25%) tacho de cobre (18,75%), colher de pau (18,75%), fábrica de farinha (18,75%), 

alambique, engenhoca, tacho de leite e pilão de madeira, apresentaram a mesma frequência de uso 

(6,25%), sendo que queijaria não foi citada por nenhum feirante.  

Durante o período de realização da pesquisa, foi possível verificar que todos os feirantes, 

comercializam itens que eram produzidos por eles mesmos, no entanto, ocasionalmente, alguns 

vendem gêneros de terceiros, que não possuem ponto na feira, sendo que nesses casos, esses 

produtos geralmente são produzidos por vizinhos e/ou amigos próximos.  

 Para uma melhor visualização dos produtos ofertados, esses foram divididos nas seguintes 

categorias:  

 Produtos de origem vegetal, como as frutas, legumes e verduras (FLV), feijão e mandioca; 

 Produtos cárneos, como carnes frescas e os produtos destas, como toucinho, fígado e 

miúdos e aqueles que passaram por algum beneficiamento, como os defumados e as 

linguiças caseiras; 

 E aqueles considerados da indústria caseira, e que passaram por algum processamento, 

como queijos, requeijões, doces, quitandas, rapadura, farinha, fubá, etc. 

 

Em todas as categorias foi realizada a soma total em quilos, de todos os produtos 

registrados, sendo que o peso, era relatado pelo próprio feirante, e nos casos em que eram 

relatadas apenas as unidades, ou medidas alternativas de quantidade, como „maço‟ e „molho‟, 

utilizou-se a tabela de alimentos, em medidas caseiras (PINHEIRO et al., 2004), para estimativa 

do peso desses alimentos. 

Em relação à primeira categoria, os alimentos mais ofertados pelos feirantes durante o 

período de coleta de dados (ou seja, 27 semanas), foram alface, cebolinha e couve, que estiveram 

presentes em todas as 27 semanas, a banana que apareceu em 26 semanas, seguidas da laranja e 

mostarda, ambas com frequência de 25 semanas, o feijão com 23 semanas, o chuchu, espinafre e 

rúcula em 22, cenoura e mandioca em 21 semanas, limão em 19 semanas, brócolis e amendoim 

em 18 semanas, tomate em 17 semanas e abobrinha em 15 semanas. Os demais itens dessa 

categoria tiveram uma frequência inferior a 15 semanas (TABELA 4). 

Nessa categoria de produtos, observou-se que os únicos alimentos que recebem algum 

tipo de beneficiamento para sua comercialização, foram a couve e mandioca, que costumam 
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ser picadas e embaladas por dois feirantes, no entanto, mesmo entre estes feirantes, essa 

prática não foi durante toda a pesquisa.  

 

Tabela 4 -Produtos vegetais mais ofertados pelos feirantes. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Em relação aos produtos cárneos, os alimentos mais ofertados foram as carnes bovinas 

e suínas, recém-abatidas, que foram observadas em todas as 27 semanas de estudo. Em 

seguida, os produtos derivados dos primeiros, como toucinho e vísceras em geral, além do 

ovo de galinha, observados em 25 semanas. Durante o período de estudo, não foi observada a 

comercialização de frango abatido, mas sim, a venda deste animal vivo, nesse caso, o peso 

total foi estimado a partir do peso de uma unidade (TABELA 5).  

Neste grupo, também foram encontrados produtos que recebem algum tipo de 

beneficiamento, como os produtos defumados, vendidos por um único feirante, que costuma 

comercializá- los em embalagens individuais e já pesadas, como mostra a figura 10.  

Em relação aos processados, os produtos de panificação caseira (quitandas), a farinha de 

mandioca e as variedades de doces, estiveram presentes em todas as 27 semanas de coleta de 

dados (TABELA 6). 

 

Tabela 5 - Produtos cárneos mais ofertados pelos feirantes 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Apesar de terem sido classificados em uma mesma subcategoria, foram encontradas 

diversas variedades entre os produtos de panificação caseira, conhecidos como quitandas, 

como biscoito de polvilho, pão comum, bolo, rosquinha, bolacha, pão de cebola, dentre 

outros. O mesmo foi observado na subcategoria de doces, que também apresentaram opções 
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diferenciadas, como: doce de leite, doce de mamão, doce de banana, doce canudinho, cocada, 

entre outros. Nesses dois casos, optou-se por apresentar a soma total de cada subcategoria.  

 

 
Figura 10 - Produto cárneo beneficiado, comercializado na feira livre de Couto de 

Magalhães de Minas, MG, Outubro de 2012. 

Fonte: Arquivo pessoal 
 

Tabela 6 - Produtos processados mais ofertados pelos feirantes 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Nessa subcategoria, foram observados que os doces, sejam estes de qualquer tipo, 

costumam ser comercializados em embalagens padronizadas e com opções de tamanho 

(pesos) diferentes (500 ou 1000g); entre as quitandeiras, também há aquelas que costumam 

comercializar seus produtos já embalados e pesados. Na figura 11 é possível observar um 

exemplo da comercialização adotada para os doces.  

 

 

Figura 11 - Comercialização de doces na feira livre de Couto de Magalhães de Minas, 

MG, Outubro de 2010. 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

5.3. Aspectos higiênico-sanitários dos manipuladores de alimentos  

 

Os resultados encontrados através da aplicação de check-list, tanto antes, como após as 

orientações de boas práticas feitas aos feirantes, foram divididos em três séries: 1- foram avaliados 

os itens referentes às atitudes dos feirantes, como higiene adequada das mãos, cuidado com a 

manipulação de alimentos e atitudes comportamentais, como o hábito de conversar sobre os 

alimentos; 2- itens relacionados ao uso de equipamentos de proteção individual (EPI‟S) e 

apresentação visual; 3- itens relativos a cuidados gerais com o corpo. 

Após a primeira aplicação do check-list, todos os feirantes, foram convidados pela 

pesquisadora a participarem de uma palestra teórica que abordou a importância do seguimento de 

boas práticas na manipulação de alimentos, segurança alimentar, bem como os perigos das 

doenças transmitidas por alimentos e como preveni-las.  



59 
 

 

A palestra que contou com a participação de 20 pessoas, realizou-se em um sábado, em 

horário previamente escolhido pelos feirantes, em local próximo à feira. Todos os feirantes 

presentes na feira no dia de realização da palestra foram encaminhados, após o término de seus 

expedientes ao local do encontro, sendo a palestra realizada para todos conjuntamente. Na 

ocasião, foram distribuídas apostilas ilustradas com explicações a respeito do conteúdo exposto, 

permitindo assim, que mesmo aqueles com alguma dificuldade de leitura, pudessem apreender o 

que foi sugerido, também foram utilizados, recursos multimídia, e todo o procedimento, teve 

duração aproximada de uma hora e trinta minutos. 

Embora um dia de curso seja insuficiente para proporcionar mudanças, principalmente de 

hábitos adotados e seguidos pelos feirantes desde que iniciaram suas atividades na feira, a 

segunda aplicação do check-list, ocorreu cerca de um mês após a realização da palestra. 

Para todos os itens, era feita uma das três possíveis classificações: Conforme, quando as 

condições observadas eram tidas como satisfatórias, Não conforme, caso fossem consideradas 

inadequadas e Não se aplica, quando não fosse necessária a avaliação. 

Em relação à primeira série de itens avaliados, os resultados encontrados, foram os 

mesmos antes e após o treinamento. No que diz respeito à higiene adequada das mãos, todos os 

feirantes (100,00%) foram classificados como Não conforme, nas duas situações, o mesmo foi 

observado em relação às atitudes e comportamentos e a manipulação de dinheiro (todos com 

100,00% de inadequações), nas duas avaliações. 

Quanto à segunda série de itens, os resultados mostraram algumas diferenças em relação 

aos dados observados antes e após o treinamento. 

Em relação ao uso de vestimentas adequadas, na primeira avaliação, todos os feirantes 

(100,00%) foram classificados como Não conforme, e na segunda, 5,00% mostraram-se 

adequados (Conforme) enquanto 95,00% ainda permaneceram como Não conformes. 

Somente os feirantes de produtos cárneos, foram avaliados quanto ao uso de EPI‟S, sendo 

classificados na primeira avaliação 7,14% como Não conforme e 92,86% Não se aplica. Após o 

treinamento, para este mesmo item, 10,00% foram classificados como Não conforme e 90,00% 

Não se aplica. 

Em relação ao uso de adornos, foram feitas as seguintes classificações: primeira avaliação: 

25,00% Conforme e 75,00% Não conforme; segunda avaliação: 30,00% Conforme e 70,00% Não 

conforme. 



60 

 

 

Em relação aos últimos itens avaliados, também foram encontradas algumas diferenças 

entre as avaliações. Em relação ao cuidado de manter as unhas limpas, aparadas e sem esmalte, na 

primeira avaliação 53,57% foram considerados Conforme e 46,43% Não conforme, enquanto na 

segunda avaliação, 90,00% Conforme e 10% inadequados Não conforme. 

Em relação à proteção adequada dos cabelos, os feirantes foram classificados na primeira 

avaliação como Conforme (3,60%) e Não conforme (96,40%), enquanto na segunda avaliação: 

15,00% foram considerados Conforme e 85,00% Não conforme. 

Quanto à inexistência de ferimentos, os resultados mostraram-se os mesmos, nas duas 

avaliações, ou seja, todos os feirantes foram considerados como adequados (Conforme). 

 

5.4 Percepções dos feirantes sobre a comercialização de alimentos na feira livre 

 

Quando questionados sobre o interesse em comercializar seus produtos na feira, os 

feirantes apresentaram as seguintes respostas: interesse próprio (50,00%), convidados pelo poder 

público local (42,86%), continuidade à atividade realizada por outros membros familiares 

(7,14%). 

Em relação à atividade exercida pelos seus progenitores, 92,86%, revelaram que estes 

eram produtores agroalimentares e 7,14% exerciam uma profissão diferente. 

Para 35,71% dos feirantes entrevistados, a feira configura-se como único canal de 

comercialização de seus produtos, enquanto 64,29% relataram comercializar seus produtos em 

outros meios, como o comércio e a prefeitura local (merenda escolar), ou a venda feita de casa em 

casa.  

Quando questionados acerca da importância da comercialização na feira, 28,57% dos 

feirantes entrevistados, responderam por esta permitir a convivência entre amigos, para 35,71%, o 

mais importante é ter a garantia de um local para comercialização de sua produção, 35,71% 

relataram a contribuição financeira que essa permite à renda familiar, enquanto a valorização que 

a comercialização na feira acrescenta aos produtos, apresentou uma frequência de 21,43%. 

 Em relação às diferenças apresentadas nas formas de produção atuais, em comparação 

com as adotadas, em períodos anteriores, 85,70% dos entrevistados, acreditam que existam 

diferenças, enquanto 14,30% não.  
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  Questionados se deixaram de plantar ou produzir algum alimento ao longo dos anos, 

71,43% dos entrevistados responderam que sim, sendo que os itens citados foram: arroz, farinha, 

rapadura, cachaça, feijão, milho, morango e algumas variedades de hortaliças. 

 

5.5 Intenções de visita à feira livre. 

 

 Entre os consumidores pesquisados, pouco mais da metade (52,00%), era do gênero 

feminino, apresentando média de 40,84 anos. 

 Quando questionados acerca do principal motivo de terem visitado a feira, mais da metade 

dos entrevistados (56,00%), responderam que buscavam fazer compras, em segundo lugar nas 

intenções apareceu a opção de passear (28,00%) e por último, encontrar os amigos (16,00%), 

assim, para parte dos entrevistados (44,00%), a feira configura-se principalmente como local de 

lazer. 

 Em relação ao tempo em que frequentam a feira, 64,00% dos consumidores entrevistados, 

revelaram um tempo superior a 15 anos, 20,00% de cinco a 15 anos e 16,00% responderam um 

tempo menor que cinco anos. 

 Em relação às intenções de compra, as FLV, foram citadas em 72,00% dos casos, em 

seguida as quitandas e os chamados produtos de fabricação rural (farinha, fubá e rapadura), com 

24,00%; as carnes 20,00%; laticínios (queijo e requeijão), 12,00%; e por último as bebidas, com 

8,00%. 

 Quando questionados porque gostavam de fazer suas compras na feira, os entrevistados 

responderam: a qualidade dos produtos (64,00% de frequência), preço (40,00%), pela 

conveniência (20,00%), atendimento (8,00%) e pelo ambiente local (8,00%), para esse 

questionamento foram consideradas mais de uma resposta de um mesmo consumidor. 

 Em relação à frequência em que visitam a feira, mais da metade (52,00%), relatou 

frequentá- la semanalmente, 32,00% frequentam de duas a três vezes por mês, 12% uma vez 

ao mês, e apenas 4,00% frequentam a feira menos que uma vez ao mês.  

Após terem feito suas compras, os consumidores foram novamente entrevistados, na 

ocasião, 88,00% revelaram que haviam encontrado todos os produtos que procuravam 

inicialmente, ao passo que o restante (22,00%), disseram não ter encontrado naquele dia, os 

produtos desejados, sendo que todos citaram hortaliças que não estavam presentes em 

nenhuma barraca naquele dia.  



62 

 

 

Investigados se haviam comprado algum item não planejado previamente, 40,00% dos 

entrevistados revelaram que sim. Os produtos então adquiridos foram: doces, rapadura, 

farinha, frango, gengibre e café, e os motivos relatados para a aquisição destes, foram a 

qualidade do produto em 71,44% dos casos, em seguida, a forma de apresentação e o preço do 

produto, ambos com 14,28%. 

Em relação ao que consideram o maior atrativo da feira, 48,00% dos consumidores 

entrevistados, responderam o preço dos produtos, 44,00% a qualidade dos mesmos e 8,00% a 

variedade de produtos que a feira oferece.  
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6 DISCUSSÃO 

 

6.1 Produtores rurais 

 

Os dados apresentados neste estudo revelam que uma parte considerável dos produtores 

rurais do município de Couto de Magalhães de Minas (44,62%) produz somente o necessário para 

ser consumido pela própria família. Tal situação pode ser motivada tanto pelo fato destes estarem 

inseridos em áreas com poucas oportunidades de fontes de renda, levando-os a produzirem aquilo 

que a família necessita e teria dificuldade em adquirir de outra forma, ou por estarem inseridos em 

um local com pouca ou nenhuma variedade de alimentos ofertados. Vale ressaltar ainda que 

muitos produtores comercializam o excedente da produção não utilizada no autoconsumo, que 

torna-se então uma fonte de renda para a família e demonstra a importância da produção de 

alimentos para a manutenção destes no meio rural (FIGURA 3). 

Grisa; Schneider (2008) ao estudarem a agricultura familiar de quatro regiões do Rio 

Grande do Sul, verificaram que a produção para o autoconsumo é uma prática que faz parte do 

modo de vida das famílias rurais contemporâneas. Para estes autores, produzir para o 

autoconsumo é uma forma de economizar, lembrando que, autoconsumo para estes autores, pode 

ser definido como a parcela da produção agroalimentar voltada ao consumo da família. Já 

Gazzola (2004), acredita que as famílias ao destinarem parte de sua produção para o 

autoconsumo, estão saindo de uma situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar. 

Segundo Menasche; Marques; Zanetti (2008), apesar da área destinada à produção de 

alimentos voltada ao autoconsumo ser relativamente pequena, ela fornece alimentos em variedade 

e quantidade para a manutenção do produtor rural. 

Além do autoconsumo, os resultados aqui apresentados mostram a importância dos 

alimentos produzidos no meio rural para o abastecimento do comércio local, dando ao 

consumidor do centro urbano da cidade de Couto de Magalhães de Minas a oportunidade de 

escolher alimentos de melhor qualidade, a preços mais acessíveis, além do que, produzidos no 

próprio município. Outros beneficiados são os alunos matriculados nas escolas públicas do 

município, uma vez que esses produtos também destinam-se à alimentação escolar. 

De acordo com dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), (2010), um 

quinto dos agricultores familiares destina sua produção diretamente ao consumidor final, 

reforçando a condição de produtora de alimentos da agricultura familiar, além de ser um forte 

indício da integração desse modelo de agricultura com o comércio local.  
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Quanto à idade dos produtores rurais do município de Couto de Magalhães de Minas 

pôde-se observar uma média de 54,46 anos entre os entrevistados. Estes dados são bem 

semelhantes aos observados por Costa; Dörr; Rey (2010) para produtores rurais de Santa Rosa no 

Rio Grande do Sul, que apresentaram uma média de idade de 53,6 anos. Para estes autores a faixa 

etária elevada observada entre os produtores rurais é considerada normal para a agricultura 

familiar brasileira, o que revela que as populações rurais vêm envelhecendo, principalmente pelo 

fato dos jovens deixarem o campo em busca de melhores condições de vida.  

No presente estudo o pequeno número de moradores por residência (2,7 moradores) 

observado na zona rural do município pode ser explicado pela busca de trabalho em outros locais, 

principalmente pelos mais jovens. Outro fato que pode ter influenciado neste resultado é o 

conhecimento de alguns entrevistados residirem sozinhos nessas propriedades (16,4%), enquanto 

o restante da família passaria a semana em outras residências na área urbana da cidade. A reunião 

de toda família só aconteceria durante os finais de semana, onde os membros que residem na 

cidade visitam os da área rural, ou vice-versa. 

Quanto ao tempo de moradia na propriedade rural, 44,26% dos entrevistados responderam 

que sempre residiram no local e 18,03% residem há menos de 10 anos (FIGURA 2). Uma 

possibilidade apontada por este dado seria a de que embora o número médio de moradores por 

residência seja considerado pequeno e a média de idade aponte que os mais jovens tendem a 

deixarem esses locais, ainda haveriam pessoas que fariam o caminho inverso, ou seja, deixariam a 

cidade para irem morar no campo. Esse grupo seria composto tanto por ex-moradores locais, que 

retornaram às suas origens, assim como pessoas aposentadas em busca da vida tranquila oferecida 

pelo campo. Outra possibilidade seria a de que ocorreriam deslocamentos entre o próprio meio 

rural.  

O fato de 95,08% dos entrevistados relatarem ter a posse do imóvel e considerarem-se 

proprietários fica bem acima dos dados do censo agropecuário de 2006, onde apenas 74,7% dos 

agricultores familiares acessavam as terras na condição de proprietário (FRANÇA; GROSSI; 

MARQUES, 2009). Não foram coletados dados que pudessem explicar a origem de propriedade 

dos estabelecimentos, no entanto, como grande parte dos entrevistados relatou que sempre residiu 

no local, uma explicação possível seria a de que estes adquiriram essas propriedades por meio de 

heranças.  

Em relação à estrutura física do domicílio, verificou-se que a maioria dos produtores 

rurais do município de Couto de Magalhães de Minas reside em casas com boa estrutura, onde se 
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observa que 50,82% apresentam entre sete a 10 cômodos, 95,08% apresentam paredes de 

alvenaria e 83,60% piso de cerâmica ou cimento.  

Maia; Sousa (2008), comparando a estrutura domiciliar de agricultores beneficiários do 

Pronaf com aqueles que não obtinham o benefício, observaram que a maioria dos que o recebiam 

(86,84%) possuía casa de tijolo com reboco e nenhum possuía casa de taipa, enquanto a maioria 

dos que não recebiam o benefício residia em casa de tijolo sem reboco (65,08%), existindo nesse 

grupo, agricultores que moravam em casas de taipa. 

Alvarenga; Rodrigues (2004), estudando assentados rurais do estado de Mato Grosso do 

Sul, associaram as boas condições habitacionais encontradas à liberação de recursos financeiros, 

por parte dos órgãos governamentais, para a construção de moradia e melhoria na infraestrutura. 

Contudo, para Schneider et al. (2006) melhores condições de renda, não explicam totalmente a 

qualidade de vida apresentanda por algumas famílias, que seriam explicadas também por outros 

fatores. 

No presente estudo, os produtores rurais não foram questionados quanto ao recebimento 

de benefícios por parte do governo, no entanto pôde-se verificar que, em relação ao tipo de 

construção, as moradias apresentam boas condições, o que pode ser reflexo do baixo custo de vida 

nessas comunidades, em que, seus moradores possuem poucas despesas além da aquisição de 

gêneros alimentícios, complementada pelos próprios em suas plantações e produções. 

Para a caracterização das condições de moradia, também foram avaliados os aspectos 

sanitários das mesmas, sendo que, com base na Lei nº 11.445 de 2007 (que dispõe sobre a Política 

Nacional de Saneamento Básico), considera-se o saneamento básico, no seu aspecto formal, como 

sendo o conjunto de serviços públicos, infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento 

de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo 

das águas pluviais urbanas (SILVA; ZANCUL, 2012). Neste estudo, entretanto, não foram 

avaliados todos os itens citados anteriormente, sendo que, os entrevistados foram questionados 

quanto ao abastecimento de água, presença de sanitários, destino do lixo e manejo de dejetos. 

Quanto ao abastecimento de água, foi observado que 98,36% das residências rurais 

possuíam água encanada, porém em 15,00% a canalização chegava apenas até o peridomicílio. 

Também foi observado que grande parte dos entrevistados relatou que a água utilizada provinha 

de poços ou nascentes d‟água próximos às suas residências e que, por isso, não receberiam 

tratamento de nenhuma companhia de abastecimento de água.  
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Embora águas provenientes de nascentes d‟água sejam muitas vezes consideradas „puras‟ 

e estejam inseridas em locais com pouca densidade demográfica (e, portanto, com menor 

probabilidade de contaminação) como as áreas rurais investigadas, ainda assim, o conhecimento 

do consumo sem tratamento revela uma situação preocupante em relação à saúde pública, 

principalmente em relação ao grande número de doenças que podem ser adquiridas por 

veiculação hídrica, levando-se em consideração que as mesmas poderiam sofrer contaminações de 

restos de animais que circulam nessas áreas, além de dejetos humanos, que não possuem destinos 

adequados nessas localidades.  

Uma alternativa para minimizar possíveis contaminações, e danos à saúde, seria o 

incentivo para a correta utilização/tratamento dessas águas pela família, como filtração ou fervura 

no âmbito doméstico entre aquelas famílias que não praticam esses procedimentos.  

No que se refere à presença de banheiro, verifica-se que este é encontrado em 91,80% dos 

domicílios, sendo que em todos estes, conforme relatado pelos entrevistados, a presença do 

mesmo destina-se ao uso exclusivo da família. Contudo, quanto ao destino dos dejetos, constatou-

se que dentre os domicílios com presença de sanitários, 96,43% utilizam fossas rudimentares, ao 

passo que a fossa séptica, não ligada à rede de esgoto, está presente apenas em 1,80% das casas, o 

mesmo valor foi observado em relação à presença de rede coletora de esgoto. Estes valores 

demonstram que as condições sanitárias das comunidades rurais ainda apresentam deficiências 

que podem facilitar a contaminação de solos, água e plantações, com dejetos humanos, podendo 

levar ao aparecimento de algumas doenças na população. 

Pelo censo demográfico de 2010, o destino não adequado dos dejetos é observado em 

nível nacional nas áreas rurais, uma vez que, apenas 17,00% das casas localizadas em áreas rurais, 

estão ligadas à rede geral de esgoto ou possuem fossa séptica (IBGE, 2011), sendo assim, o 

município de Couto de Magalhães de Minas se apresenta em condições desfavoráveis quando 

comparado ao perfil nacional. 

Quanto ao destino dado ao lixo produzido nessas localidades, 68,85% dos entrevistados 

relataram queimá-lo em suas propriedades e 19,67% relataram jogá-lo em terrenos baldios. Estes 

dados, mostram-se insastifatórios em comparação com o que foi observado em todo universo 

rural brasileiro, visto que o censo de 2010, apontou que nas áreas rurais, 26,9% dos domicílios 

contam com coleta de lixo. Assim, o estudo demonstra mais um dado preocupante em relação à 

preservação ambiental e vulnerabilidade da população à contaminação de doenças. 
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Quanto ao tipo de iluminação empregado nas residências, nota-se que a energia elétrica 

está presente em 98,36% das mesmas, e somente 1,64% dos entrevistados, revelaram o uso de 

outras formas de iluminação, como o uso de querosene como combustível para iluminar suas 

residências. Este valor é próximo ao relatado para Cruzeiro dos Martírios, comunidade de Catalão 

em Goiás, onde se observou 94% de iluminação elétrica (MARTINS SILVA; MENDES, 2004) e 

também para assentamentos rurais do Mato Grosso do Sul, onde a energia elétrica está presente 

em 100% das casas (ALVARENGA; RODRIGUES, 2004). 

Uma hipótese para a grande presença de energia elétrica, entre os domicílios investigados, 

seria a de que as comunidades rurais do município de Couto de Magalhães de Minas tenham sido 

beneficiadas pelo programa Luz Para Todos, do Governo Federal, lançado em 2003. 

A disponibilidade de energia elétrica em quase todos os domicílios possibilita aos 

entrevistados possuírem geladeira (88,52%). Este item doméstico seria um fator contribuinte à 

segurança alimentar dessas famílias, por permitir o controle biológico dos alimentos e, 

consequentemente, uma maior conservação dos mesmos, o que possibilitaria aos produtores uma 

maior diversificação de produtos tanto para o consumo familiar, quanto para os destinados às 

vendas, permitindo um incremento na renda familiar.  

Outro item doméstico pesquisado e também relacionado à segurança dos alimentos, foi o 

fogão, presente em quase todas as casas, mas que diferencia-se quanto ao tipo encontrado em cada 

uma delas (FIGURA 8). Nota-se a presença do fogão à lenha, em boa parte dos domicílios, uma 

vez que este é utilizado sozinho em 29,51% das residências, e em conjunto com o fogão à gás em 

65,57%. Esta informação demonstra que embora a vida moderna ofereça algumas facilidades, 

algumas tradições costumam ser mantidas, como é o caso da presença do fogão à lenha, bem 

característico da região. Outra explicação, além da tradição, para a presença do mesmo, deve-se 

ao fato da facilidade destes moradores encontrarem a lenha, com nenhum ou poucos gastos, ao 

passo que, o gás possui um valor considerado alto para grande parte das famílias, além da 

dificuldade na aquisição deste, por depender de entregas feitas pelo comércio da sede municipal.  

Para composição dos dados a respeito da produção agroalimentar do município, verificou-

se a presença de hortas nos peridomicílios, frequente em 75,41% dos domicílios pesquisados. O 

fato de quase metade de toda produção agroalimentar (44,26%) ser destinada somente ao 

consumo familiar, permite concluir que, embora muitas vezes possam ser consideradas como de 

pequenas dimensões, a presença destas torna-se um fator contribuinte à segurança alimentar da 

família, uma vez que possibilita o incremento de alimentos nutritivos, que talvez fossem difíceis 
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de serem adquiridos de outra forma. Outro fator positivo é que geralmente são poucos os gastos 

da família na manutenção das hortas, que muitas vezes, requerem como cuidado diário, somente 

sua irrigação.  

Para Faulin; Azevedo (2003), uma justificativa para a grande frequência de hortas entre 

agricultores familiares, seria o fato de ser uma cultura que necessita de uma extensão de terra 

muito pequena, em relação a outras produções agrícolas, para que seja economicamente viável, 

além de exigir pouco conhecimento técnico e um baixo nível de investimento para se iniciar na 

atividade. 

A manutenção das hortas garante benefícios não só para os produtores rurais, mas também 

para os consumidores que podem adquirir os produtos na própria propriedade, além da feira livre 

e outros estabelecimentos comerciais do município, garantindo a estes conhecer a origem dos 

alimentos, assim como o local onde foram produzidos e quem os produziu.  

Foi observada uma grande variedade de hortaliças (25 variedades) cultivadas pelos 

produtores rurais do município de Couto de Magalhães de Minas (TABELA 1). Para Cordeiro; 

Tredezini; Carvalho (2008) a grande variedade na produção de hortaliças pelos produtores rurais, 

é uma estratégia utilizada pela maioria na tentativa de reduzir seus riscos de demanda e preço.  

 A alface, a couve, a cebolinha e o tomate foram as hortaliças mais presentes nos 

peridomicílios rurais do município de Couto de Magalhães de Minas, sendo que provavelmente 

são os produtos com melhor aceitação na dieta alimentar desta região. Fragata de Oliveira (2009) 

relaciona os costumes regionais com as preferências dos agricultores, ao constatar que os 

agricultores familiares de uma região amazônica, plantam principalmente cebolinha, coentro e 

couve, que são as verduras mais consumidas naquela área.  

Contini; Lima-Filho; Dresch (2012) estudando agricultores rurais do estado de Mato 

Grosso do Sul, observaram que estes diferem os alimentos com destino ao autoconsumo (alface) e 

os que seriam comercializados (cheiro-verde). No presente estudo, o destino dado a cada item 

cultivado nas hortas não foi investigado, porém devem corresponder às necessidades do mercado 

consumidor. 

No presente estudo, quanto à presença de árvores frutíferas, foi verificado que as mesmas 

se encontram em 86,89% dos peridomicílios rurais investigados, tendo sido relatados 19 tipos 

diferentes. Neste sentido é curioso perceber a existência de peridomicílios sem a presença de 

nenhuma árvore frutífera. Contudo, Grisa; Schneider (2008), estudando agricultores familiares de 
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quatro regiões do Rio Grande do Sul, encontraram valores similares, onde detectaram a presença 

de frutíferas em 89,9% dos estabelecimentos pesquisados.  

Chama a atenção o fato das frutas mais mencionadas pelos produtores (laranja, goiaba, 

banana e manga), serem aquelas cujas árvores se encontram presentes nos quintais da região, 

crescendo quase sempre sem terem sido plantadas pelas famílias, mas que encontram nestes solos, 

condições propícias ao seu desenvolvimento, não requerendo então muitos cuidados. A ausência 

de outras árvores frutíferas justifica-se pelo fato de que segundo Matos; Marin (2009), o manejo 

dessas, demanda muita mão-de-obra, em praticamente todas as etapas de seu processo produtivo. 

Sendo assim, como observado no caso das hortaliças, incentivar o plantio diversificado e 

planejado, permitiria aos produtores alcançarem uma parcela maior no mercado local. Uma das 

principais vantagens a estes produtores seria o fato dos distritos rurais do município de Couto de 

Magalhães de Minas encontrarem-se bem próximos da sede administrativa, facilitando o processo 

de transporte e comercialização. Segundo Tofanelli et al. (2007), uma das possíveis estratégias 

para o fortalecimento do mercado local de frutas, seria o estímulo à exploração de frutíferas 

mediante a implantação de pomares nas imediações de uma determinada região em que a 

fruticultura seja incipiente, o que poderia contribuir para diminuir os preços ao consumidor e 

facilitar o processo de transporte e comercialização, fatores que costumam encarecer as frutas 

vindas de regiões distantes. 

A visita a estas propriedades permitiu visualizar que a jabuticabeira é facilmente 

encontrada em toda área, estando presente em um número considerável das propriedades, mas sua 

presença foi relatada por somente 8,20% dos entrevistados, o que demonstraria a não valorização 

de algumas culturas por parte dessas pessoas, ou a não citação dessa fruta, tenha ocorrido devido 

justamente ao fato, da mesma encontrar-se amplamente distribuída nesses locais. Ao contrário, no 

estudo de Contini; Lima-Filho; Dresch (2012), o mesmo não ocorreu, sendo relatada a presença 

de jabuticaba por 41% dos agricultores familiares estudados, mesmo sendo a mesma destinada 

apenas para o consumo familiar em 44% dos casos em que se encontrava presente. 

Grande parte dos entrevistados relatou que a água utilizada na irrigação das plantações 

possuía a mesma procedência daquela utilizada no consumo doméstico e conforme discutido 

anteriormente, a mesma não seria considerada de boa qualidade, embora o conceito de “qualidade 

de água” seja complexo. Segundo Merten; Minella (2002), esse termo não se refere, 

necessariamente, a um estado de pureza, mas às suas características químicas, físicas e biológicas, 
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e que, conforme essas propriedades são destinadas a diferentes finalidades. Vale ressaltar então, 

que o termo “boa qualidade” utilizado neste trabalho, refere-se ao tratamento ou não dessas águas. 

Ribeiro; Galizoni (2003), ao considerarem a importância de nascentes e pequenos cursos 

d‟água, nas comunidades rurais do Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais, verificaram que a água é 

item básico para a renda, pois animais e produtos da indústria doméstica, da horta e do regadio 

são bens de comércio levados às feiras ou trocados, que permitem às famílias adquirirem bens e 

garantir parte do dinheiro que auxilia a sobrevivência numa economia de geralmente pouca 

circulação monetária. Assim, o acesso a água tratada, portanto, ao que consideramos como de boa 

qualidade, contribuiria na redução das taxas de morbidades associadas ao meio hídrico.  

Ainda em relação às características de plantio, apenas 19,68% dos produtores 

entrevistados revelaram fazer uso de adubos químicos, enquanto a maioria (80,32%) relatou usar 

somente adubos orgânicos.  

Embora essa forma de produção, provavelmente sempre tivesse sido adotada nessas 

localidades, vem ganhando destaque, nos últimos anos, seja na preferência dos consumidores, ou 

pela repercussão alcançada na mídia.    

De acordo com Stein; Soares (2010), muitos agricultores cientes dos impactos causados 

pelo uso de agrotóxicos, mostram-se interessados em adotar um sistema de produção menos 

intensivo, caracterizado pelo cultivo de plantas por meio de técnicas ecológicas ou mais 

sustentáveis. Tais agricultores iniciam essa transição dando preferência aos adubos orgânicos, 

como esterco de galinha ou de gado, ou mesmo um composto feito de restos de alimentos e 

plantas, caracterizando assim, um sistema de produção, menos agressivo aos ecossistemas e às 

pessoas responsáveis pelo seu manejo. 

Apesar de 40,98% dos entrevistados terem relatado a presença de doenças ou pragas em 

suas culturas, nenhum deles revelou o uso de agrotóxicos como pesticidas ou praguicidas para o 

controle das mesmas. Resultados opostos foram encontrados por Castro; Confalonieri (2005), em 

um estudo em propriedades rurais do município de Cachoeira de Macacu no estado do Rio de 

Janeiro, que embora segundo os autores, seja uma região com características próprias de pequenas 

propriedades que praticam a agricultura, a utilização de agrotóxicos foi relatada por 92,5% das 

propriedades rurais pesquisadas, enquanto a existência de pragas nas lavouras foi relatada por 

82,5%.  

O modelo de produção encontrado é, portanto, contrário ao incentivado na chamada 

“Revolução Verde” que dentre outros aspectos, incentivava o uso intensivo de insumos 
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industriais como agrotóxicos e fertilizantes, a utilização de sementes geneticamente melhoradas e 

a mecanização da produção. O sistema adotado no município mostra-se vantajoso do ponto de 

vista da segurança alimentar e consequentemente para a saúde pública, principalmente pelo 

crescente interesse da população em adquirir esse tipo de alimento, livre de agrotóxicos. 

Essa tendência na predileção por produtos orgânicos foi relatada por Matos; Marin (2009), 

que, ao estudarem agricultores familiares em Itapuranga no estado de Goiás, concluíram que a 

grande incidência de pragas e doenças, além de proporcionar prejuízo econômico no cultivo tem o 

agravante de levar à utilização de agrotóxicos, muitas vezes de maneira inadequada e intensiva. 

Tendo sido relatados naquela localidade casos de intoxicação causados pelo uso daquelas 

substâncias, estes episódios, segundo aqueles autores, têm despertado o interesse dos agricultores 

na utilização do controle natural de pragas e na conversão para o sistema orgânico, para prescindir 

do uso de agrotóxico. 

Ainda em relação ao uso dessas substâncias químicas, para Siqueira; Kruse (2008) a 

adoção no Brasil do termo agrotóxico ao invés de defensivo agrícola, ocorreu após grande 

mobilização da sociedade civil organizada, fato que ajudou a colocar em evidência, a toxicidade 

desses produtos para o meio ambiente e para a saúde humana. Para essas autoras, a utilização dos 

agrotóxicos no meio rural brasileiro tem trazido uma série de consequências, tanto para o 

ambiente, como para a saúde do trabalhador rural. 

Soares; Porto (2007) listam que para a saúde humana, existem dois tipos de efeitos 

toxicológicos, por meio direto, através da intoxicação do trabalhador rural, e por via indireta, 

prejudicando a saúde do consumidor quando este ingere um alimento cujo nível residual se 

encontra em níveis prejudiciais à saúde, ressaltam-se ainda danos ambientais como contaminação 

de águas e solos. 

Quando questionados se durante algum momento já haviam recebido orientações ou 

treinamento a respeito de técnicas de plantio, somente 8,20% dos produtores investigados, 

responderam sim a este questionamento. De acordo com Souza Filho et al (2004), se a informação 

encontra-se disponível, os produtores farão uma escolha que reduza tempo e trabalho físico, e, 

simultaneamente, aumente produtividade e eficiência. Contudo, mesmo que haja suficiente 

informação disponível, a decisão de adoção é mediada pela disponibilidade de capital, terra, 

crédito, ou outros recursos econômicos.  

Para estes autores, dado o perfil social de um grande número de agricultores familiares, 

em particular o baixo nível de escolaridade, a utilização de material técnico convencional é pouco 
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eficaz. Frente ao fato dos serviços de extensão oficial terem passado por um processo de 

desmonte nas últimas décadas, a questão da difusão de informações e capacitação para utilizá-la 

apresenta-se como um desafio para o desenvolvimento da agricultura familiar.  

De acordo com dados apresentados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA) a carência de orientação técnica, associada à baixa escolaridade presente no meio rural, 

dentre outros efeitos, implica em danos ambientais e à saúde, decorrentes do uso inadequado de 

insumos agrícolas, como adubação e agrotóxicos (IPEA, 2010). 

Para Denardi (2001), uma barreira  para que grande número de agricultores familiares 

possam diversificar sua produção e desenvolver sistemas de produção mais sustentáveis, está 

relacionada à formação e atuação dos técnicos das ciências agrárias .Para esse autor, as principais 

tendências da agricultura e do meio rural apontam para a necessidade de profissionais com novo 

perfil, atuação e habilidades mais amplas, que dentre outras ações devem respeitar as experiências 

dos agricultores, apoiar organizações comunitárias e valorizar a educação para a cidadania. 

O não treinamento a respeito das particularidades no manejo de determinadas culturas, 

pode ter sido o motivo, ou contribuído, para que 14,76% dos produtores rurais entrevistados 

tenham deixado de produzir algum alimento ao longo dos anos. 

Em relação à criação de animais, para consumo ou venda, observou-se que esta é realizada 

por grande parte dos produtores rurais entrevistados, sendo a galinha o animal mais presente nos 

peridomicílios (90,16%), seguida do gado bovino (55,73%) e do porco (26,23%) (TABELA 2). 

Além de contribuírem com a dieta das comunidades rurais a criação de pequenos animais 

é um fator contribuinte para a composição da identidade cultural dessas famílias. É uma tarefa que 

ao mesmo tempo em que exige cuidados e atenção, gera muitas vezes um vínculo de carinho e 

respeito entre esses animais e seus criadores, até mesmo para com aqueles que se destinam à 

alimentação. Neste sentido, segundo Vieira; Lee (2010) as galinhas e os porcos servem de 

alimento para o grupo familiar, ao mesmo tempo em que são alimentados por essas pessoas. 

Outros autores que verificaram a importância das criações animais para os pequenos 

produtores, foram Matos; Marin (2009), que em uma pesquisa com agricultores familiares de 

Itapuranga no estado de Goiás, constaram a valorização das criações, vistas como parte dos 

sistemas de produção, com papéis no transporte de cargas e pessoas, na alimentação familiar e na 

complementação da renda doméstica. 

No caso das galinhas, sua importância é justificada, pelo fato, de que são aproveitados 

tanto os ovos, como a carne, sendo estes, destinados tanto para vendas como para o consumo 
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doméstico, configurando assim, uma importante fonte de nutrientes (principalmente proteínas) 

para alimentação familiar. 

A alta frequência de criação de galinhas, também foi verificada em um estudo com 

agricultores familiares associados à Cooperativa de Agricultura Familiar de Itapuranga no estado 

de Goiás, feito por Vieira; Lee (2010), que verificaram a criação destes animais em 100% das 

propriedades estudadas, enquanto os suínos estavam presentes em 27,5% daquelas propriedades. 

A criação desses animais destinava-se tanto para o consumo doméstico como para a venda, sendo 

que a venda de frangos, ocorria em 52,5% dos casos. 

Os valores apresentados nesse estudo, em relação à criação de gado, incluem aqueles 

considerados de corte e de produção leiteira, todos destinados tanto ao comércio, como ao 

consumo da família. Alguns produtores relataram a venda do leite para outros produtores, que o 

comercializavam ou realizavam o processamento em outros produtos. Vale ressaltar que dentre os 

entrevistados, dois relataram possuir açougue próprio, localizado na área urbana do município, 

onde comercializam a carnes provenientes desses animais. Já as criações de suínos, destinam-se 

tanto ao consumo doméstico, quanto a comercialização. 

Além das galinhas, do gado bovino e dos porcos, não foi relatada a criação de nenhum 

outro animal, para consumo ou venda, pelos entrevistados, e embora estes atendam bem às 

necessidades das famílias pesquisadas, para Sales et al. (2008), a estratégia mais importante para o 

produtor manter a sustentabilidade do seu sistema produtivo é a diversificação agropecuária.  

No presente estudo, também, investigou-se a respeito da criação de animais, não 

destinados ao consumo ou comercialização, sendo constatada a presença de cachorros e gatos, 

respectivamente em 75,40% e 21,31% das propriedades pesquisadas. 

Estes, apesar de configurarem-se como animais de estimação, e por isso, manterem laços 

de afetividade com seus donos, revelam preocupação, quando inseridos em estabelecimentos 

produtores de alimentos, sobretudo, aqueles já processados que não passarão por mais nenhum 

método de controle microbiológico, uma vez que, estes animais, podem se tornar disseminadores 

de microrganismos, o que pode ser facilitado pelo fato desses quase sempre circularem livremente 

por todos os ambientes das residências.  

 A preocupação quanto à possibilidade dos animais tornarem-se possíveis veiculadores de 

microrganismos, levou à investigação da presença de estrutura de criação destes. Verificou-se 

então que, entre os criadores de galinhas, o galinheiro encontra-se presente em 92,73% das 

propriedades, enquanto o curral é visto em 61,76% daquelas com criação de gado, enquanto que 
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todos os criadores de porcos, relataram possuir chiqueiro. Não foram verificadas as estruturas 

fisicas e sanitárias destes ambientes, ou  a proximidade destes com os locais de processamento 

dos alimentos. 

Em relação ao processamento de alimentos, de acordo com os dados mostrados nesse 

estudo, esta não é uma prática muito frequente, uma vez que, os alimentos mais processados entre 

os produtores rurais investigados, como queijo e farinha, são produzidos, por menos de 20,00% 

desses produtores. Quando questionados sobre o local onde estes alimentos eram preparados, 

metade dos entrevistados, respondeu utilizar somente a cozinha da própria residência, revelando 

um sistema de produção artesanal destes alimentos. 

Estes alimentos processados destinam-se tanto para o consumo familiar, quanto à 

comercialização. Uma possibilidade para ajudar a promover o desenvolvimento econômico dessas 

comunidades rurais, seria a construção de espaços destinados à fabricação desses produtos, além 

da capacitação dos produtores.  

Vale ressaltar que, tanto a produção de frutas, legumes e verduras, como dos alimentos 

processados, além dos pontos de venda já mencionados, destinam-se também à merenda escolar, 

seja por meio do Programa de Aquisição de Alimentos ou pela venda direta para a prefeitura 

local. 

Segundo Soares (2005), o Programa de Aquisição de Alimentos tem como objetivo 

incentivar a agricultura familiar, através de ações que envolvam a aquisição de produtos desta, 

que serão distribuídos para pessoas em situação de insegurança alimentar ou para formarem 

estoques estratégicos. Compondo o programa do governo Fome Zero, essas ações integram-se a 

um leque mais amplo de políticas voltadas ao fortalecimento da segurança alimentar e nutricional 

do país. 

  Esse novo mercado para a agricultura familiar ganhou força a partir da Lei 11.947/2009, 

que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar, e dentre outras questões, determina que 

dos recursos financeiros repassados pelo governo federal, no mínimo 30% deverão ser 

obrigatoriamente utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura 

familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações (BRASIL, 2009). 

Para Belik; Chaim (2009), a administração da alimentação escolar de forma 

descentralizada, além de permitir racionalizar a logística e os custos de distribuição dos produtos, 

viabiliza o oferecimento de uma alimentação condizente com os hábitos de cada localidade, além 
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de permitir a inserção da pequena empresa, do comércio local, do pequeno produtor agrícola e da 

pecuária local nesse mercado institucional.  

Belik; Domene (2012) observam uma conciliação entre os objetivos do Programa de 

Aquisição de Alimentos e do Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE, ambos com 

potencial de promover o desenvolvimento econômico local; reduzir as desigualdades; e promover 

a Segurança Alimentar e Nutricional.  

 

6.2 Feirantes 

 

A média de idade de 52 anos, apresentada pelos feirantes, mostrou-se próxima do 

encontrado por este estudo em relação aos produtores rurais entrevistados, que exibiram uma 

média de 54,46 anos. Uma justificativa para a aproximação entre as médias de idade encontradas 

entre os dois grupos seria o fato de que mais da metade dos feirantes (52,17%), também 

caracteriza-se como produtores rurais. O mesmo foi observado no estudo de Freire; Almeida 

(2005), na feira de Remígio no estado da Paraíba, onde cerca de 60% dos feirantes, caracterizam-

se também como agricultores familiares.  

Outros autores têm observado a elevada faixa de idade entre feirantes. Em uma feira no 

município de Realeza no estado do Paraná, Corá; Begnini; Rech (2011) verificaram uma faixa 

etária concentrada entre 40 a 60 anos. Em Passo Fundo no estado do Rio Grande do Sul, Rocha et 

al. (2010), encontraram uma média de idade de 47 anos. Para Corá; Begnini; Rech (2011), uma 

das explicações para a idade elevada dos feirantes seria o êxodo rural, principalmente, das 

populações mais jovens, em busca de melhores oportunidades. 

Em relação ao gênero, foi observado que 69,56% dos feirantes que responderam ao 

questionário eram do gênero feminino. Comparando este resultado com o encontrado por Rocha 

et al. (2010), que estudaram o perfil dos feirantes de Passo Fundo no estado do Rio Grande do 

Sul, e relataram que 68,96% eram do sexo masculino, observamos um inversão de gênero entre os 

participantes das duas feiras. Contudo na feira de Couto de Magalhães de Minas, mesmo nas 

barracas que contavam com a presença do casal, eram sempre as mulheres que se prontificavam a 

responder ao questionário.  

Para Dourado (2012), a participação feminina nas feiras livres, indica mudanças na 

divisão do trabalho por gênero nas atividades do campo. Se antes eram submetidas a trabalhos 

considerados de menor importância, as mulheres agora assumem destaque na busca pelo sustento 

e são reconhecidas como fundamentais no tocante à manutenção econômica da família no campo. 
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Outro dado observado foi que em 43,50% das barracas, o feirante responsável pela 

mesma, conta com a ajuda de outros membros familiares.  Considerando-se ainda os feirantes que 

recebem auxílio de outros membros familiares nas barracas, 80,00% destes, relataram não haver 

nenhuma forma de pagamento pela atividade, e em apenas 20,00% dos casos, o pagamento é feito 

por meio de mercadorias ou porcentagem em vendas. Embora nem todos os feirantes recebam 

ajuda em suas barracas, todos relataram o envolvimento de outros membros familiares na 

produção de seus produtos, seja ajudando nas plantações, colheita, transporte, processamento ou 

comercialização. A média de pessoas envolvidas com todos esses procedimentos em cada núcleo 

familiar é de duas pessoas. Rocha et al. (2010), consideram que o baixo número de membros das 

famílias envolvidos na produção de hortifrutigranjeiros pode se constituir em um fator limitador 

da expansão dessa atividade em curto prazo, além de comprometer o futuro das mesmas. 

Os dados apresentados, enfatizam ainda mais o carácter familiar dessas atividades, 

corroborando assim as afirmações de Ribeiro et al. (2003) de que no Alto Jequitinhonha, os 

agricultores, e principalmente os agricultores feirantes, produzem em família, sendo que 

dificilmente algum membro do grupo doméstico é excluído do trabalho. 

Assim como os produtores rurais, os feirantes também foram investigados, quanto às suas 

condições de moradia. Os dados apresentados revelam semelhanças entre os dois grupos 

investigados nesse estudo. Vale ressaltar que, embora alguns feirantes sejam também produtores 

rurais e por isso, residentes nas áreas rurais do município, outros, são residentes da área urbana, 

justificando assim, algumas diferenças observadas entre as amostras estudadas. 

 Pelo censo demográfico de 2010 (IBGE, 2010), as populações do meio urbano e rural 

apresentam diferenças quanto à posse de seus imóveis. Neste censo os imóveis onde o morador 

configurava-se como proprietário, obtiveram uma frequência de 72,6% no meio urbano e 77,6% 

entre o meio rural. Comparando estes dados com os observados na presente pesquisa, observamos 

que 82,61% dos feirantes possuem a propriedade do imóvel, valor menor que o observado para os 

produtores rurais que foi de 95,08%. 

Em relação ao tipo de parede presente nos domicílios, as residências dos feirantes 

apresentaram valores similares àquelas dos produtores entrevistados por este estudo. Entre os 

primeiros, a alvenaria está presente em 95,65% das residências e entre os segundos, o mesmo tipo 

de construção é frequente em 95,08% dos casos. 

 Considerando-se que todos os feirantes configuram-se também como manipuladores de 

alimentos e que os produtos fornecidos por alguns, são considerados como semiprontos e/ou 
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prontos ao consumo, torna-se, portanto, de fundamental importância conhecer as condições em 

que estes são preparados, sendo assim, as condições sanitárias domiciliares, também foram 

pesquisadas entre os feirantes.  

De modo geral, os domicílios dos feirantes, apresentaram condições de saneamento 

melhores, em comparação aos produtores rurais, como canalização de água e presença de 

banheiro em todas as residências, no entanto, algumas situações ainda não se encontram 

totalmente satisfatórias, como é o caso da canalização da água, que embora presente, ainda é feita 

para fora do domicílio em 13,04% dos casos. 

Em outros quesitos, como destino dos dejetos e do lixo produzido em cada domicílio, os 

resultados apresentaram condições melhores entre os feirantes, que também podem ser reflexo das 

diferenças entre as populações urbanas e rurais.  

As diferenças entre essas duas populações podem ser visualizadas através da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios de 2008 (PNAD), que revelou que na zona rural, quase 60% 

dos domicílios utilizam fossa rudimentar, enquanto nas áreas urbanas, a forma de escoadouro 

predominante é a rede coletora de esgoto ou pluvial, que representa mais de 60% do total, a 

mesma dinâmica foi vista em relação ao lixo. Nas cidades, quase todo lixo produzido é coletado 

direta ou indiretamente, enquanto no campo, a forma predominante de tratamento deste é a 

queima ou enterramento na propriedade, representando 58% do total (IPEA, 2010). 

Em relação à criação de animais, a galinha, assim como no caso dos produtores rurais, 

apareceu com maior frequência, dado que mais uma vez reforça a importância dessa criação, 

principalmente entre as populações com menor poder aquisitivo, uma vez que configura-se tanto 

como fonte de renda pela venda de seus ovos e carne, como também como meio enriquecedor da 

alimentação familiar.  

Além de vendidos e poderem ser usados para consumo próprio, os ovos fornecidos por 

esses animais, possibilitam a diversificação de produtos a serem ofertados na feira, sendo 

utilizados para a produção de quitandas, dentre outros produtos, que costumam ter boa aceitação 

no município. 

 A segunda criação mais freqüente, destinada ao consumo ou comercialização, foi a de 

gado, que também desempenha um papel importante para a economia doméstica, tanto pelo 

fornecimento de carnes e leite para consumo interno, tanto pela venda desses itens, além de que o 

leite configura-se como ingrediente fundamental para o preparo de doces, quitandas, queijos e 

requeijões. 
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Em relação ao cultivo de hortaliças entre os feirantes, foram observadas 23 variedades, no 

entanto apenas quatro mostraram uma frequência entre os feirantes pesquisados superior a 50%, 

como a alface e couve (ambas com 65,22%), a cebolinha (60,87%) e a mostarda (52,17%). 

Mesmo que os dados tenham apresentado uma razoável diversidade de hortaliças 

produzidas, incentivar os feirantes a diversificarem sua produção proporcionaria um incremento 

nas vendas e, consequentemente, nas rendas obtidas por essas famílias e, por conseguinte, ajudaria 

também a movimentar a economia local. Um exemplo que ilustra esse pensamento é a estratégia 

de produção adotada pelos produtores rurais familiares de Cascavel (PR), que viram na 

diversificação da produção, uma maneira de ficarem menos suscetíveis à sazonalidade observada 

no cultivo de alguns alimentos. Assim, a diversificação na produção, lhes permitiria a manutenção 

de suas rendas, independente da época do ano (COLLA et al., 2008).  

Sendo assim, incentivar os feirantes de Couto de Magalhães de Minas a diversificarem a 

produção proporcionaria um incremento nas vendas e, consequentemente, nas rendas obtidas por 

essas famílias. Isso também ajudaria a movimentar a economia local.  

Em relação ao plantio de frutas, apenas a banana e a laranja, apresentaram uma frequência 

superior a 50,00% entre os feirantes, com os respectivos valores de 82,60% e 78,26%. As demais 

mostraram frequências inferiores a 20,00%. 

Os chamados produtos de transformação caseira, ou processados, mostraram frequências 

menores entre os feirantes entrevistados, em comparação aos outros itens pesquisados. Um 

exemplo são os produtos de panificação e farinha de mandioca, que apesar de terem apresentado a 

maior frequência, são produzidos, por menos de 30,00% dos feirantes (21,74% nos dois casos). 

Esse fato pode ser tanto atribuído pela exigência de conhecimento técnico na confecção desses 

alimentos, o que faria com que esses somente fossem produzidos por aqueles que já possuem tal 

prática, fato não observado entre os vegetais, que em caso de excessos, só apresentariam o 

trabalho da colheita; como pelo fato desses produtos serem tradicionalmente vendidos pelos 

mesmos feirantes. 

 

6.3 Caracterização da comercialização e dos produtos ofertados na feira 

 

A análise da oferta dos produtos comercializados na feira permitiu verificar que alguns itens, 

apareceram durante todo o período de pesquisa, ou seja, por 27 semanas, sendo estes 

comercializados por vários feirantes, como é o caso da banana e laranja, que ao longo das 

semanas, foram vendidas por 16 feirantes diferentes. Outros apareceram também por várias 
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semanas, mas foram comercializados por um número menor de feirantes, como é o caso da 

rúcula, que embora tenha aparecido em 22 das 27 semanas, foi levada por apenas quatro 

vendedores diferentes (TABELA 3). 

 Estes valores revelam que alguns produtos são comercializados por um número 

considerável dos feirantes, o que poderia levá-los a comercializarem seus produtos a um preço 

menor, para evitar a não venda destes. Contudo, embora alguns produtos tenham sido ofertados 

durante várias semanas, sua soma total, revela valores baixos. Logo, mesmo que alguns produtos 

sejam comercializados em diversas barracas, a quantidade oferecida em cada uma delas, é 

pequena, então, nesses casos a venda de um feirante não atrapalharia na venda de outro, nem 

geraria desperdício ou prejuízo. 

Como já relatado, os únicos alimentos dessa categoria, que recebem algum 

beneficiamento são a couve e a mandioca, que costumam ser vendidas picadas e embaladas e, no 

caso da mandioca, sem cascas. 

Observou-se que o preço desses produtos, geralmente é um pouco maior, quando 

comparado ao do mesmo item vendido in natura, ou seja, sem nenhum tipo de processamento ou 

beneficiamento, logo, incentivar mais feirantes a fazerem o mesmo tipo de ação com os produtos 

que ofertam, possibilitaria uma agregação de valores a seus produtos, e consequentemente um 

incremento em suas rendas. 

Essa diferença de preço se justifica pelo fato de que o propósito de fornecer hortaliças 

minimamente processadas é oferecer produtos já prontos para o uso, sem necessitarem de 

nenhuma preparação posterior por parte do consumidor, em termos de seleção, limpeza, lavagem 

ou cortes (JUNQUEIRA; LUENGO, 2000). 

 No entanto, apesar de agregar valor aos produtos, qualquer tipo de processamento ou 

beneficiamento, deve ser visto com cautela, uma vez que segundo Maistro (2001), os alimentos 

minimamente processados por serem extremamente perecíveis, necessitam de cuidados, além da 

adoção de estratégias para o prolongamento da sua vida-de-prateleira. 

Em relação aos produtos cárneos, embora alguns estivessem presentes em todas, e outros 

em quase todas as feiras realizadas durante o período, como observado no caso das carnes bovina 

e suínas (presentes nas 27 semanas), observou-se que estes produtos foram ofertados por um 

número reduzido de feirantes, revelando a especialização desses, o que pode ser explicado pelo 

fato das criações animais requererem mais cuidados, além de um investimento inicial, não 
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comumente observado entre aqueles de origem vegetal, conforme já relatado nesse estudo 

(TABELA 4). 

Quanto à forma de exposição desses produtos, verificou-se que esta é realizada em 

condições insatisfatórias, sem refrigeração e expostas ao ambiente por várias horas, sujeitas a 

contaminação por insetos e poeira. Esses dados revelam-se preocupantes, principalmente pelo fato 

desses alimentos constituírem-se como meios de cultura para vários agentes microbiológicos.  

De acordo com Almeida et al., (2011), os estabelecimentos de derivados cárneos sejam 

eles comerciais ou de beneficiamento devem possuir condições higiênico-sanitárias satisfatórias 

para impedir os fatores favoráveis à multiplicação de microrganismos ou outros efeitos danosos 

aos produtos. 

No entanto, qualquer trabalho que busque „conscientizar‟ esses feirantes, quanto à 

importância do emprego das normas higiênico-sanitárias exigidas pelas legislações vigentes, deve 

ser realizado de maneira cuidadosa, uma vez que para alguns feirantes, suas práticas não seriam 

contrárias a nenhuma norma e, simplesmente, são feitas porque „sempre foi assim‟. Um exemplo 

desse pensamento foi registrado por Minnaert (2008) em um estudo em uma feira livre de 

Salvador, onde verificou-se que para os feirantes daquela feira, deixar a carne pendurada e 

exposta, ao invés de refrigerada, era sinal de que esta ainda estava fresca.  

 Em relação à categoria dos produtos de fabricação caseira, observou-se que estes seguem 

a mesma tendência vista nos produtos cárneos, ou seja, podemos dizer que os feirantes que os 

comercializam são especializados nessas fabricações, e mesmo que o mesmo produto seja 

ofertado em mais de uma barraca, cada um mantem características próprias de sabor, textura, ou 

apresentação, o que faz com que os compradores desses, costumem adquir í-los sempre dos 

mesmos feirantes. 

Por outro lado, alguns produtos, revelaram condições de comercialização preocupantes, 

como é o caso dos derivados lácteos, geralmente comercializados sem refrigeração, sem 

embalagens apropriadas e, muitas vezes, próximos a outros tipos de produtos, sejam em barracas 

próximas ou até mesmo na mesma barraca, podendo levar à contaminação cruzada. Dependendo 

do horário de chegada e saída do feirante à feira, muitas vezes o tempo de exposição do produto 

podia durar por volta de seis horas. A ingestão de queijos com condições inadequadas ao 

consumo pode trazer graves consequências para a população, sendo, portanto, um problema de 

Saúde Pública (LOGUERCIO; ALEIXO,2001). 
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De acordo com Rocha; Buriti; Saad (2006) as contaminações microbianas ao queijo tipo 

Minas frescal, podem ocorrer a partir do leite utilizado como matéria-prima, ou por 

contaminações cruzadas durante ou após seu processamento. Segundo os autores, as 

contaminações, aliadas às alterações decorrentes podem, em poucos dias, tornar o queijo 

inaceitável ou até mesmo impróprio para o consumo. 

Alguns estudos demonstram a preocupação com a qualidade de queijos produzidos 

artesanalmente. Almeida Filho; Nader Filho (2000), analisando amostras de queijos tipo Minas 

frescal, produzidos artesanalmente e comercializados na cidade de Poços de Caldas no estado de 

Minas Gerais, verificaram que 50% das amostras apresentavam contagens de Staphylococcus 

aureus acima do limite máximo permitido pelo Ministério da Saúde. Brant; Fonseca; Silva 

(2007), ao analisarem amostras do queijo tipo Minas, produzido na c idade do Serro também no 

estado de Minas Gerais, concluíram que 92,5% das amostras analisadas encontravam-se 

impróprias ao consumo humano. 

A solução para evitar que os queijos ofertados na feira livre do município de Couto de 

Magalhães de Minas apresentem potenciais riscos à saúde de seus consumidores, seria orientar os 

feirantes, quanto aos cuidados necessários na produção, transporte e armazenamento desses 

produtos, uma vez que de acordo com Machado et al. (2004), a produção de queijos apresenta 

importância econômica e social no estado de Minas Gerais, devendo, portanto, ser protegida e 

estimulada. 

 

6.4 Aspectos higiênico-sanitários dos feirantes 

 

De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC 216 de 15 de setembro de 

2004, que dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação, 

os manipuladores de alimentos, devem ter asseio pessoal, apresentando-se com uniformes limpos 

e conservados, compatíveis à atividade que exercem. Não devem fumar, falar desnecessariamente, 

cantar, assobiar, espirrar, cuspir, tossir, comer e nem manipular dinheiro, durante suas atividades. 

Além disso, devem usar cabelos presos e protegidos por redes, toucas ou outro acessório 

apropriado (BRASIL, 2004). 

Em relação à higiene adequada das mãos, em todas as barracas, foram observadas práticas 

inadequadas, sendo que alguns feirantes utilizam panos para limpar suas mãos. O uso de pano de 

prato para limpeza das mãos, também foi observado no estudo de Almeida et al. (2011), em feiras 

livres da cidade de Paranatama no estado de Pernambuco. Estes autores observaram que a limpeza 
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das mãos era realizada dessa forma em 95% dos casos avaliados. Essa prática, além de não 

realizar nenhuma higienização nas mãos, ainda contribui com a contaminação das mesmas, 

devido a presença de microrganismos mantidos nesses tecidos. 

No presente estudo não se observou em nenhum dos feirantes a preocupação em 

higienizar as mãos após a realização de atividades como manusear objetos diversos ou tocar em 

dinheiro. No entanto, ressalva-se que a estrutura física da feira não favorece a boa higienização 

das mãos, visto que, com exceção das duas barracas que comercializam exclusivamente carnes, 

não há próximo de nenhuma outra, a existência de pias ou lavatórios. 

De acordo com Almeida et al. (1995), a lavagem correta das mãos, com o uso de bons 

detergentes, é capaz de remover bactérias gram-negativas, como a Salmonella e a Escherichia coli 

patogênica, associadas ao aparecimento de doenças transmitidas por alimentos. 

Quanto ao manuseio de dinheiro, observou-se que nos dois momentos de avaliação, todos 

os feirantes avaliados, foram classificados como não conformes. Em nenhuma das barracas, foi 

observada a presença de uma pessoa específica, para manusear o dinheiro das vendas, sendo que 

esta tarefa é realizada pelas mesmas pessoas que manipulam os alimentos. Segundo Souza et al. 

(2006) as cédulas monetárias configuram-se como grande disseminadoras de agentes 

microbiológicos pertencentes à microbiota normal das mãos e do ambiente, podendo estes serem 

patogênicos.  

Todos os feirantes foram nas duas avaliações, novamente, classificados como não 

conforme, quanto às suas atitudes e comportamentos. Foi observado que estes costumam 

conversar sobre as mercadorias, além do comportamento de visitarem a barraca uns dos outros, 

podendo dispersar os microorganismos e levar à contaminação dos alimentos. 

Quanto ao uso de vestimentas adequadas, na primeira avaliação, todos os feirantes 

avaliados, apresentaram vestimentas consideradas inadequadas. Neste momento o uso de avental 

não foi observado por nenhum feirante, além disso, estes usavam a mesma roupa que vinham de 

casa durante toda a feira, além do uso de chinelos por alguns. Após o treinamento, somente 5,00% 

dos feirantes apresentou o uso de vestimenta adequada, caracterizada pelo uso de avental e roupas 

exclusivas ao trabalho, em cor clara, que facilitaria a visualização de sujeiras. Mesmo em pequeno 

número, a mudança de comportamento de alguns feirantes poderá influenciar ou ainda 

conscientizar outros, aumentando o uso das vestimentas adequadas na feira de Couto de 

Magalhães de Minas. 
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O uso de EPI‟S, só foi avaliado entre os feirantes que comercializavam produtos cárneos, 

que apresentaram-se como não conforme, nas duas avaliações. Resultados semelhantes foram 

encontrados por Tinoco et al. (2009), no estudo das condições higiênico-sanitárias da feira livre de 

Seropédica no estado do Rio de Janeiro, onde verificou-se que em todas as barracas onde havia 

necessidade do uso de EPI‟S, os feirantes, foram classificados como não-conformes. 

Esses equipamentos possuem como objetivo proteger a saúde e a integridade física dos 

trabalhadores, alguns exemplos são as luvas de aço, botas e aventais, dentre outros, sendo, 

portanto, necessário o esclarecimento acerca da importância da utilização desses itens. 

Quanto ao uso de adornos, sabe-se que a superfície desses objetos, é propícia ao 

desenvolvimento de microrganismos, além de serem de difícil higienização, e por isso, seu uso, 

configura-se como risco em serviços de alimentação. Contudo, apesar das informações repassadas 

no treinamento, poucos feirantes deixaram de utilizar seus adornos, sendo que na primeira 

avaliação 25,00% dos feirantes foram classificados como conformes, e 30% mostraram-se 

conforme na segunda avaliação. Sendo a feira livre um espaço de convivência social, a utilização 

de adornos pode tornar-se um importante elemento principalmente para as mulheres, sendo difícil 

não serem utilizados por estas. Ao contrário, o cuidado com as unhas (que devem estar sempre 

limpas, aparadas e sem esmalte) e com a proteção dos cabelos, tiveram maior adequação. 

Mesmo visualizadas diferenças entre as duas avaliações, verificou-se que a classificação 

para alguns itens, continuou inalterada, mesmo após o treinamento. Entre esses itens, destacam-se 

aqueles diretamente relacionados ao comportamento desses trabalhadores, como é o caso de suas 

atitudes em relação aos alimentos, que independem de aspectos relacionados à estrutura física do 

local em que se encontram, mas estão diretamente relacionados a hábitos e costumes, e por isso, 

seriam mais difíceis de serem abandonados. 

Outra consideração a ser feita, é quanto ao fato de que segundo relataram, esses feirantes, 

nunca haviam recebido nenhuma orientação quanto às Boas Práticas de Manipulação de 

Alimentos. Além disso, o fato de já seguirem certos hábitos desde que iniciaram suas atividades 

na feira, poderia criar certa resistência desses na adoção de novas práticas.  

Segundo Minnaert; Freitas (2010), as práticas higiênicas refletem hábitos que se instituem 

como códigos socioculturais nem sempre associados aos conceitos técnico-científicos, nesse 

sentido, mudanças podem significar mais que a alteração de práticas comportamentais. 

Evidencia-se então, que o processo de educação deve ser realizado de forma permanente, 

permitindo que esses trabalhadores adquiram conhecimento sobre as formas mais adequadas para 
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lidarem com os alimentos e se sensibilizem com a importância do papel que possuem no 

abastecimento alimentar do município, e consequentemente em sua segurança alimentar e 

nutricional.  

 

6.5 Percepções dos feirantes acerca da comercialização na feira livre  

 

Quando questionados sobre como surgiu o interesse em comercializar seus produtos na 

feira livre, 50,00% dos feirantes revelaram que este começou por conta própria; porém, 42,86% 

dos entrevistados disseram que foram convidados pelo poder público local da época, quando a 

feira ainda estava em processo de implantação, enquanto 7,14% responderam que essa era uma 

atividade exercida pela família e por isso, resolveram dar continuidade. 

Assim, fica demonstrada a importância de iniciativas públicas locais de incentivo à 

comercialização e, consequentemente, ao aumento da produção agroalimentar local, gerando 

assim, novas perspectivas de melhorias para essas famílias. 

A decisão do produtor em comercializar seus produtos na feira, revela que esta, está ligada 

à autoestima do feirante, que se sente satisfeito em poder expor seus produtos para diversas 

pessoas, como fica evidenciado no relato da feirante I 12, de 47 anos: “Alguns amigos disseram 

que as quitandas que eu fazia, eram gostosas e que então eu deveria vendê-las na feira, e assim, 

começou meu interesse”. 

Outros autores, que relacionaram a comercialização nas feiras com a autoestima dos 

produtores, foram Corá; Begnini; Rech (2011), que relataram que a escolha das feiras como forma 

de comercialização dos pequenos produtores rurais desenvolve a capacidade comercial desses, 

tornando propício um incremento no valor de sua renda adquirida, elevando seu nível de 

satisfação, com isso, melhorando a autoestima dos mesmos. 

A comercialização na feira, também é vista por alguns feirantes, como um fator de 

melhoria em suas condições de trabalho, como é possível visualizar no relato de I 3, de 61 anos: 

“Há mais ou menos 20 anos, quando começou a feira aqui na cidade, eu pedi para participar. 

Antes era muito sofrido, não tinha lugar para vender as coisas e os produtos ficavam até no chão”. 

Outra entrevistada, que revelou o mesmo sentimento, foi I 4, 40 anos: “Desde os 10 anos, que eu 

vendia de casa em casa, tinha de andar muito, e assim que começou a feira, fui convidada a 

participar”. 
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A quase totalidade dos feirantes (92,86%) entrevistados revelou que seus pais, exerciam 

atividades ligadas à produção agroalimentar em propriedades rurais, e somente 7,14%, 

responderam que seus progenitores exerciam uma profissão diferente. 

Para Gonçalves; Coimbra (2007), o contexto familiar, em especial, os pais como figuras 

significativas, influencia de maneira direta ou indireta, as escolhas vocacionais, seja nas 

mensagens verbais ou atitudinais, implícitas ou explícitas que intencionalmente ou não, se 

transmitem no cotidiano familiar. Ao seguir a função do pai, o sujeito se identifica com ela e a 

adota como sua, acatando formas correlatas de comportamento (MINNAERT, 2008).  

O meio em que essas pessoas vivem, também deve ser levado em consideração, uma vez 

que em alguns casos, os filhos acabam seguindo a profissão dos pais (nesse caso, a de 

agricultores), pela falta de oportunidades para seguir outra profissão. 

Para 35,71% dos feirantes entrevistados, a feira configura-se como único canal de 

comercialização de seus produtos, enquanto 64,29% relataram comercializá-los em outros meios, 

como o comércio e a prefeitura local (para a merenda escolar), ou a venda feita de casa em casa.  

No entanto, os feirantes revelam diferentes percepções acerca da eficácia da feira, como 

ponto de venda, como pode ser observado nos discursos que se seguem: 

 

 “Costumo vender de casa em casa, aquilo que sobra da feira. A feira, depois 
que saiu da praça, não está „dando saída‟ mais” I 2, 73 anos. 
 
“Vendo em casa também, mas só quando sou procurada. Na feira existe mais 
„saída‟, é mais movimentada”, I 4, 40 anos. 

 

Percepções diferentes possuem os agricultores que frequentam a feira de Remígio no 

estado da Paraíba. Para esses, a venda de seus produtos em suas propriedades, é um fator de 

segurança, visto que, o deslocamento do comprador até sua propriedade, demonstra o interesse do 

mesmo em seus produtos, que então, provavelmente serão comprados (FREIRE; ALMEIDA, 

2005). 

 Quando questionados qual era, segundo eles, a importância da comercialização na feira, 

foram relatados os seguintes motivos: para 28,57% dos feirantes entrevistados, a feira é 

importante, porque permite a convivência entre amigos, como demonstram os relatos abaixo: 

 

“O importante da feira é poder ficar no meio dos amigos, e amizade é o que a 
pessoa tem de mais valor nessa vida” I 2, 73 anos. 
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 “O importante é estar com os amigos que a gente gosta e gosta da gente” I3, 61 
anos. 
 
“O importante é conviver com várias pessoas, muitas com mais experiências, 
conviver e fazer amizades”, I 4, 40 anos. 

 
 Para Godoy; Anjos (2007), a feira tem uma característica muito particular de interação, e 

proporciona a aproximação e a troca de saberes, não apenas entre o rural-urbano, mas, sobretudo 

do próprio rural.  Para estes autores, o espaço onde as feiras acontecem, proporciona uma troca de 

conhecimento e experiências entre os agricultores, que dificilmente aconteceriam em canais de 

comercialização mais individualizados. 

 Para 35,71% dos feirantes, o mais importante é ter a garantia de um local que permita 

comercializar seus produtos, como evidenciam os seguintes relatos: 

 

“Acho que é importante ter um lugar certo para vender, não precisa ficar mais 
no sol ou na chuva”, I14, 54 anos.  
 
“Aqui o povo já vem e busca o que quer, não precisa ficar indo atrás de ninguém 
para oferecer os produtos” I12, 47 anos. 
 
“É importante porque só de saber que tem um lugar certo para vender, já dá uma 
segurança pra gente. A gente sai de casa, sabendo onde vai vender e que vai ter 
gente para comprar...”, I9, 79 anos. 

 

 Embora este estudo não tenha investigado a contribuição da feira na composição da renda 

mensal de seus feirantes, 35,71% destes, relataram que o fator mais importante da 

comercialização na feira, é que esta permite um incremento financeiro em suas rendas, conforme 

evidenciam alguns relatos: 

 

“... é importante porque meu filho não tem outra fonte de renda, é a feira que 
ajuda em casa”, I 9, 79 anos. 
 
“Além de ter um lugar para vender os produtos próprios, ainda tem facilidade 
para comprar os produtos de outros feirantes, e o dinheiro, ajuda muito em casa” 
I6 59 anos. 

 

A importância que as feiras exercem na composição da renda das famílias que nelas 

comercializam seus produtos, foi verificada por Ribeiro et al. (2005), que ao estudarem a feira 

livre de Minas Novas no estado de Minas Gerais, verificaram que para 40,00% dos feirantes 

entrevistados, a feira configurava-se como única fonte de renda e para 64,00%, a mesma 

representava mais da metade do rendimento mensal.  
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Para 21,43%, a importância da comercialização na feira, deve-se à valorização que esta 

confere aos seus produtos, como é possível perceber na fala do feirante I13, de 77 anos: “O povo 

já está acostumado com meus produtos, então é porque são bons, e antes a gente tinha de ir atrás 

das pessoas para vender, hoje eles que vem atrás da gente”, ou na fala de I8, de 44 anos: 

 

“É o local que permite vender os produtos e assim ter um dinheirinho para 
comprar outros produtos mais caros, como arroz. Também acho interessante o 
valor que as pessoas dão aos meus produtos, as vezes chego e já tem gente 
esperando. Isso mostra o interesse das pessoas no meu produto.” 

 
 Quando perguntados, se achavam que a maneira como os alimentos são produzidos hoje 

em dia, é a mesma de anos atrás, grande parte dos entrevistados (85,70%), respondeu que não, 

enquanto 14,30% acredita que sim.  

Embora, a maioria tenha dito que os modos de produção tenham mudado ao longo dos 

anos, „outras pessoas‟ (não eles, os entrevistados) que produziriam de maneira diferente, sendo 

que essa „maneira diferente‟, para muitos, seria o emprego de agrotóxicos, feito pelos grandes 

produtores, como mostram alguns relatos: 

 

“Antigamente, só eram usados os produtos da natureza, hoje são colocados, 
muitos agrotóxicos”, I4, 40 anos.  
 
“Hoje, eu acho que o povo coloca muitas „coisas‟ nas plantações, que não fazem 
muito bem para a saúde, e antigamente, se usava somente esterco que não fazia 
mal”, I5 ,40 anos.  

 

A maneira de trabalhar a terra, também é vista como um fator de mudanças, segundo 

alguns feirantes: 

 

“Hoje em dia, todo mundo prefere a maneira mais fácil de fazer as coisas”, I12, 
47 anos. 
 
“Antes para plantar, era mais difícil, todo mundo usava enxada, hoje é só com 
trator”, I11, 67 anos. 

 

 Esses relatos demonstram uma não identificação desses produtores, com formas de 

produção, diferentes da sua. De acordo com Corá; Begnini; Rech (2011), além dos determinantes 

econômicos, outros fatores levariam o agricultor a priorizar uma forma de agricultura em 

detrimento de outra, estando portanto, envolvidas várias questões, e a satisfação dos produtores 

com a atividade, seria uma delas. 
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Questionados se deixaram de plantar ou produzir algum alimento ao longo dos anos, 

71,43% dos entrevistados responderam que sim, sendo que os itens citados foram: arroz, farinha, 

rapadura, cachaça, feijão, milho, morango e algumas variedades de hortaliças. A justificativa que 

todos deram, foi que esses produtos „davam muito trabalho‟ e que exigiam uma disposição física e 

mão-de- obra, que não se encontram mais disponíveis.  

Esses relatos confirmam dados já apresentados nesse estudo, que demonstram o 

envelhecimento das populações rurais, além do êxodo que vem ocorrendo nessas áreas, 

principalmente, por parte dos jovens, levando então, a uma menor disponibilidade de mão-de-obra 

para os trabalhos desenvolvidos no meio rural.  

 

6.6 Frequentadores da feira - consumidores e/ou visitantes  

 

O estudo com os consumidores revelou uma equiparação entre gêneros, sendo que pouco 

mais da metade (52,00%), caracteriza-se como do gênero feminino, estes apresentaram média de 

idade de 40, 84 anos. No estudo de Ribeiro et al. (2005), na feira livre de Minas Novas, 65,00% 

dos consumidores eram do gênero feminino, e no estudo de Toledo et al. (2008), em feiras livres 

de Maringá no estado do Paraná, verificaram que 64% eram do gênero feminino. 

 Para Lovatto et al. (2009), a predominância de pessoas do gênero feminino entre os 

consumidores de feiras livres, deve-se ao fato de que compete geralmente às mulheres as tarefas 

relacionadas às atividades de gerenciamento doméstico. Contudo, na feira de Couto de Magalhães 

de Minas, parece não haver diferença entre os dois gêneros, o que pode estar relacionado ao papel 

social que a feira exerce sobre os moradores desta cidade, ou à participação dos homens nas 

atividades domesticas. 

De acordo com Cazane; Machado (2010), a predominância de maior faixa etária, justifica-

se pelo fato dos jovens não possuírem o hábito de comprar FLV, tarefa geralmente atribuída aos 

seus pais, outra justificativa, seria o horário de funcionamento das feiras (visto que muitas 

acontecem pela manhã) que seriam incompatíveis com o horário de expediente.   

O fato da maior parte dos consumidores relatarem que frequentam a feira por um tempo 

superior a 15 anos e mais da metade relatar frequentá-la semanalmente, demonstra o importante 

papel que esta tem no município, seja pela oferta de alimentos ou espaço social.  

Ribeiro et al. (2005) ao estudarem a feira livre de Minas Novas no estado de Minas 

Gerais, observaram que 80,00% dos consumidores a frequentam semanalmente, o que segundo 

estes autores demonstra a boa aceitação dos produtos ofertados pela agricultura familiar.  
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Em relação às intenções de compra, as FLV, foram as mais citadas pelos consumidores de 

Couto de Magalhães de Minas, seguidas das quitandas e os chamados produtos de fabricação rural 

(farinha, fubá e rapadura). Na feira livre de Turmalina no estado de Minas Gerais, Ribeiro et al. 

(2003), verificaram que verduras, legumes e folhagens, são os produtos mais consumidos 

(71,00%); enquanto na feira de Minas Novas, Ribeiro et al. (2005), observam que os produtos 

mais consumidos são as frutas e verduras, em seguida os produtos da indústria doméstica rural e 

logo depois, as carnes. Estes dados demonstram a importância das feiras, no abastecimento local 

de FLV, além de configurarem como importante meio de escoamento dos produtos gerados pela 

agricultura familiar. 

Outro dado que reforça a contribuição da feira livre de Couto de Magalhães de Minas com 

o abastecimento local, é o fato de 88,00% dos consumidores terem relatado que encontraram os 

produtos que intencionavam comprar naquele dia, além do fato de, 44,00% destes, revelarem ter 

comprado itens não planejados, sendo que o principal motivo que os levou a estas compras foi a 

observação da qualidade dos produtos (71,44%), reforçando a confiança estabelecida entre os 

feirantes e os consumidores. 

Para Fonseca; Silva; Salay (1999), boa parte dos hábitos de compras dos consumidores de 

alimentos é determinado pelos próprios varejistas. Sendo assim, o conhecimento das preferências 

dos consumidores, permite a criação de estratégias e estímulos eficazes, principalmente, para 

aqueles consumidores que não costumam planejar suas compras. No presente estudo, mesmo 

demonstrando uma intenção de compra inicial, os consumidores adquiriram outros produtos, 

provavelmente influenciados pelo ambiente de vendas. 

Quando os consumidores foram questionados porque gostavam de fazer suas compras na 

feira, a maior parte respondeu ser em função da qualidade dos produtos (64,00%), seguido do 

preço (40,00%). Já em relação ao que consideram como maior atrativo da feira, quase metade dos 

entrevistados (48,00%) responderam ser o preço dos produtos, 44,00% a qualidade dos mesmos e 

8,00% a variedade de itens que a feira oferece. Mais da metade (55,00%) dos consumidores de 

feiras livres de Campinas (SP), estudadas por Toledo et al. (2008), revelaram frequentar as feiras, 

pela qualidade que esta oferece. 

Para Ribeiro et al. (2005), a feira apresenta para o consumidor, inúmeras vantagens, como 

principalmente, a produção de alimentos sem agrotóxicos, além de práticas ligadas à articulação 

política que incluem a valorização da produção local e a permanência do dinheiro das vendas no 

próprio município. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É notória a contribuição da agricultura familiar na garantia da segurança alimentar e 

nutricional do local onde se encontra inserida e, por ser responsável por parte do abastecimento 

alimentar local, colabora para a autonomia e preservação dos hábitos alimentares deste, além de 

configurar-se como alternativa para o desenvolvimento econômico local.  

A agricultura familiar, muitas vezes, encontra nas feiras livres, seus principais canais de 

comercialização. Sendo assim, estas tornam-se objetos de estudo para melhor compreensão das 

necessidades e potencialidades dos produtores agroalimentares.   

Os agricultores familiares do município de Couto de Magalhães de Minas seguem um 

modelo de produção convencionalmente classificado como tradicional, ou de subsistência, com 

grande parte da produção voltada somente ao consumo familiar, com pouco ou nenhum emprego 

de tecnologia. É um modelo de agricultura, praticamente independente de insumos externos, 

intimamente relacionados aos fores ambientais, como clima e tipo de solo. 

Foi observado que, de modo geral, as propriedades rurais apresentam condições de 

moradia satisfatórias, no entanto, alguns itens como aqueles relacionados às condições de 

saneamento, ainda requerem melhorias.  

Entre os alimentos mais produzidos, encontram-se as hortaliças, presentes em grande parte 

dos peridomicílios rurais visitados (75,41%), que apresentaram uma diversidade de 25 variedades, 

esses itens, também se configuraram como aqueles ofertados na feira por um maior número de 

feirantes.  

Parte considerável dos agricultores familiares produz somente para o autoconsumo e 

incentivar essas famílias a também comercializarem seus produtos, levaria a um increme nto 

financeiro em suas rendas, e consequentemente, mesmo que em pequenas proporções, toda 

economia local, seria beneficiada. 

No entanto, para que o aumento da oferta de produtos pela agricultura familiar se torne, 

viável e compensatória, algumas ações, fazem-se necessárias, como incentivar que os 

comerciantes da cidade adquiram produtos gerados por esses produtores, através da criação de leis 

municipais específicas, ação que traria benefícios para ambas as partes. Ganhariam os produtores 

expandindo os locais para escoamento de sua produção, e também os comerciantes, que seriam 

abastecidos com produtos de boa qualidade e menores preços, por estes serem produzidos no 

próprio município, gerando menos gastos com transporte. 
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Uma alternativa para incentivar a comercialização na feira, seria a criação de salários 

indiretos aos servidores da prefeitura, como a distribuição de “vale-feira” a estes. 

Os alimentos mais elaborados, como aqueles de produção caseira, apresentaram uma 

frequência pequena entre os produtores, e também configuraram-se como aqueles, juntamente 

com os produtos cárneos, que foram ofertados por um menor número de feirantes. Uma 

alternativa para o aumento na produção e oferta desses seria a criação de locais comunitários, 

destinados exclusivamente a esse modelo de produção e a disponibilidade de cursos técnicos aos 

interessados, que permitiriam, além do aumento da produção, a garantia da oferta de produtos 

padronizados e de boa qualidade. 

Embora a palestra sobre boas práticas na manipulação de alimentos, tenha sido 

considerada pelos feirantes como uma importante oportunidade para se adquirir conhecimentos, 

percebe-se que, estas ações devem ser realizadas de forma permanente e ajustadas à realidade dos 

espaços a serem trabalhados, para que ocorra incorporação do conteúdo ao cotidiano dessas 

pessoas. 

Por meio dos relatos dos feirantes e também dos consumidores foi possível perceber a 

importância que a feira livre tem para o município de Couto de Magalhães de Minas. Para os 

feirantes, sendo que muitos são também produtores rurais, a feira livre é o principal local de 

comercialização de seus produtos, onde muitos membros do grupo familiar finalizam suas 

atividades de trabalho. Já para os consumidores, este é mais que um simples local para aquisição 

de produtos alimentícios, é também um espaço de lazer e convívio social.  

Diante do exposto, o poder público do município de Couto de Magalhães de Minas 

deveria buscar sempre a manutenção e melhorias para a feira livre, o que garantiria independência 

financeira para os feirantes e produtores rurais, circulação de produtos agroalimentícios com 

melhores preços e qualidade, um bom espaço de lazer e convívio social, além de manter uma 

integração cultural dos espaços urbanos e rurais.  
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APÊNDICE A- Questionário – Para os produtores rurais 

 

1 - Identificação do produtor: 

Nome:__________________________________________________________ 

Idade: _________________ Gênero: __________________________________ 

Números de moradores da casa: ________Idades: _______________________ Gêneros: 

_______ 

 

2 - Tipo de parede do domicílio 

(  ) Alvenaria    (   )Palha   (   ) Taipa revestida 

(   ) Madeira aparelhada  (   ) Madeira aproveitada    (   ) Outro ___________________ 

 

3 - Tipo de piso do domicílio 

(    ) Cerâmica        (    ) Cimento    (    ) Madeira aparelhada   

(    ) Madeira aproveitada   (     ) Terra       (    ) Outro__________________ 

 

4 - Estrutura do telhado do domicílio 

(  ) Só laje     (  ) Laje e telhado  (  ) Sem laje\só telhado   (  ) Outro__________ 

 

5 - Condição do domicílio 

(    )  Próprio    (   )  Alugado      (    ) Outro ________________________ 

 

6 - Números de cômodos do domicílio: _________________________ 

7 - Cômodos usados para dormir: _____________________________ 

8 - Origem da água utilizada no domicílio: 

(   )  Rede geral de distribuição (   ) Poço ou nascente  (  ) Outro __________ 

 

9 - A água é canalizada? (   ) sim    (   ) não 

 

10 - Canalizada para: (   ) dentro de casa   (   ) fora de casa 

 

11 - Neste domicílio existe banheiro ou sanitário(   ) sim     (   ) não 

 

12 - Utilização do banheiro: 

(   ) exclusivo ao domicílio    (   ) de uso comum a mais de um domicílio  

 

13 - Destino dos dejetos: 

(  ) Rede coletora de esgoto  (  ) Fossa séptica ligada a rede coletora de esgoto 

(  ) Fossa séptica não ligada a rede coletora de esgoto (  ) Fossa rudimentar 

(  ) Vala (  ) Direto para o rio ou lago  (  ) Outra forma 
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14 - Destino do lixo: 

(  ) Coletado diretamente    (  ) Queimado na propriedade     (  ) Enterrado 

(  ) Jogado em terreno baldio ou logradouro    (  ) Enterrado  

(  ) Jogado em rio ou lagos    (  ) Outro destino 

 

15 - Forma de iluminação do domicílio: 

(  ) Elétrica com medidor           (  ) Óleo, querosene ou gás de botijão 

(  ) Elétrica sem medidor            (  ) Não tem iluminação   (  ) Outra forma 

 

16 - O fogão (ou fogareiro) deste domicílio é: 

(  ) Gás canalizado  (  ) Só gás de botijão  (  ) Gás de botijão e lenha 

(  ) Só lenha  (  ) Energia elétrica   (  ) Não tem fogão 

 

17 - Presença de geladeira: (   ) sim   (   ) não 

 

18 - Tipo de animais mantidos no ambiente domiciliar (Peri e intradomicílio) 

(  ) Galinhas    Quantidade_________ (  ) Cachorro    Quantidade_______ 

(  ) Gato  Quantidade________            (  ) Porco    Quantidade_________ 

(  ) Boi  Quantidade_________             (  ) Outro. Qual _______ 

 

19 -  Presença de estrutura para a criação dos animais no peridomicílio  

(  ) Galinheiro   (  ) Chiqueiro  (  ) Curral  (  ) Pombal  (  ) Outro _________ 

 

20 - Presença de horta: (   ) sim    (   ) não 

22 - Em caso positivo. Hortaliças plantadas: ________________________________ 

23 - Localização da horta: _______________________________________________ 

24 - Presença de árvores frutíferas: ( )sim ( ) não. Quais: ______________________ 

 

25 - Tipos de alimentos processados 

(  ) Queijo      (  ) Rapadura    (  ) Farinha     (  ) Doces  

(  ) Biscoitos, pão, roscas    (   ) Outro. _______________ 

 

26 - Local utilizado para processamento dos alimentos: _____________________ 

27- Estrutura física do local utilizado para processamento dos alimentos:  ______ 

 

28 - Utensílios/ equipamentos utilizados : 

(  ) Tacho de cobre  (  ) Colher de pau  (  ) Tacho de leite (latão) 

(  ) Forno. Tipo de forno : ______________________________ (  ) Moinho 

(  ) Alambique          (  ) Engenhoca       (  ) Fábrica de farinha  

(  ) Queijaria   (   ) Outro. ___________________________________ 
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29 - Existe algum alimento que era produzido antes e deixou de ser produzido? 

(  ) Não  (  ) Sim. Por quê? _______________________________________________ 

 

 

30 - É utilizado algum produto em suas plantações? 

(  ) Não  (  ) Sim. Qual? __________________________________________________ 

 

31 - Você já recebeu algum treinamento ou orientação sobre plantio? 

(  ) Não  (  ) Sim. Quem realizou o treinamento? 

 

32 - De onde vem a água usada na irrigação das plantas?  ___________________ 

 

33 - Você costuma ter algum problema em suas plantações? 

(  ) Não  (  )Sim. Qual?  _______________________________________________
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APÊNDICE B - Controle dos alimentos comercializados na feira livre 

  

Data: 

Identificação da barraca: 

Produto Quantidade1 Origem2 Apresentação Transporte Estocagem 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

1 Unidade ou quilograma (relatado pelo feirante) 

2 Produção própria ou de terceiros
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APÊNDICE C Questionário– Para os feirantes 

 

1 - Identificação do feirante: 

 

Idade: _________________ Gênero: ________________________________ 

Números de moradores do núcleo familiar do feirante: __________________ 

Idades: ___________________ Gêneros: _______ 

 

2 - Outras pessoas do núcleo familiar ajudam na barraca? (   ) sim   (   ) não. Quantas: _____ 

 

3 - Esta atividade é remunerada? (  ) sim   (   ) não 

4 - Tipo de remuneração: ________________________________________ 

5 - Quantas pessoas do núcleo familiar estão envolvidas na produção e/ou comercialização 

dos produtos vendidos na feira? ___________________ 

 

6 - Tipo de parede do domicílio 

(  ) Alvenaria    (   )Palha                                       (   ) Taipa revestida 

(   ) Madeira aparelhada    (   ) Madeira aproveitada  (   ) Outro ____________________ 

 

7 - Tipo de piso do domicílio 

(    ) Cerâmica        (    ) Cimento    (    ) Madeira aparelhada    

(    ) Madeira aproveitada   (     ) Terra       (    ) Outro__________________ 

 

8 - Estrutura do telhado do domicílio 

(  ) Só laje     (  ) Laje e telhado  (  ) Sem laje\só telhado   (  ) Outro__________ 

 

9 - Condição do domicílio 

(    )  Próprio    (   )  Alugado      (    ) Outro _________________________ 

 

10 - Números de cômodos do domicílio: _________________________ 

11 - Cômodos usados para dormir: _____________________________ 

12 - Origem da água utilizada no domícilio: 

(   )  Rede geral de distribuição (   ) Poço ou nascente  (  ) Outro __________ 

 

13 - A água é canalizada (   ) sim    (   ) não 

14 - Canalizada para: (   ) dentro de casa   (   ) fora de casa 

15 - Neste domicílio existe banheiro ou sanitário (   ) sim     (   ) não 

16 - Utilização do banheiro: 

(   ) exclusivo ao domicílio    (   ) de uso comum a mais de um domicílio  

 

17 - Destino dos dejetos: 
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(  ) Rede coletora de esgoto  (  ) Fossa séptica ligada a rede coletora de esgoto 

(  ) Fossa séptica não ligada a rede coletora de esgoto (  ) Fossa rudimentar 

(  ) Vala (  ) Direto para o rio ou lago  (  ) Outra forma 

 

18 - Destino do lixo: 

(  ) Coletado diretamente    (  ) Queimado na propriedade     (  ) Enterrado 

(  ) Jogado em terreno baldio ou logradouro    (  ) Enterrado   

(  ) Jogado em rio ou lagos    (  ) Outro destino 

 

19 - Forma de iluminação do domicílio: 

(  ) Elétrica com medidor           (  ) Óleo, querosene ou gás de botijão 

(  ) Elétrica sem medidor            (  ) Não tem iluminação   (  ) Outra forma 

 

20 - O fogão (ou fogareiro) deste domicílio é: 

(  ) Gás canalizado  (  ) Só gás de botijão  (  ) Gás de botijão e lenha 

(  ) Só lenha  (  ) Energia elétrica   (  ) Não tem fogão 

 

21 - Presença de geladeira:(   ) sim   (   ) não 

22 - Tipo de animais mantidos no ambiente domiciliar (Peri e intradomicílio) 

(  ) Galinhas    Quantidade_________ (  ) Cachorro    Quantidade_______ 

(  ) Gato  Quantidade________            (  ) Porco    Quantidade_________ 

(  ) Boi  Quantidade_________             (  ) Outro. Qual _______ 

 

23 - Presença de estrutura para a criação dos animais no peridomicílio  

(  ) Galinheiro   (  ) Chiqueiro  (  ) Curral  (  ) Pombal  (  ) Outro _________ 

 

24 - Presença de horta: (   ) sim    (   ) não 

25 - Em caso positivo. Hortaliças plantadas: ________________________ 

26 – Localização da horta: _______________________________________ 

27 - Presença de árvores frutíferas: ( ) sim( ) não. Quais: ______________________ 

 

28 - Tipos de alimentos processados 

(  ) Queijo      (  ) Rapadura    (  ) Farinha     (  ) Doces  

(  ) Biscoitos, pão, roscas    (   ) Outro. _______________ 

 

29 - Local utilizado para processamento dos alimentos: _______________ 

30 - Estrutura física do local utilizado para processamento dos alimentos: ______ 

 

31 - Utensílios/ equipamentos utilizados: 

(  ) Tacho de cobre  (  ) Colher de pau  (  ) Tacho de leite (latão) 

(  ) Forno. Tipo de forno : _____________ (  ) Moinho (  ) Alambique      (  ) Engenhoca       (  ) 

Fábrica de farinha (  ) Queijaria   (   ) Outro. ________________________________
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APÊNDICE D- Check list para avaliação das características higiênico-sanitárias dos 

manipuladores das barracas da feira livre 

 

 

Características 

Avaliação 

Conforme 
Não 

conforme 

Não se 

aplica 
Observações 

Capacitação em Boas Práticas     

Exames médicos cumpridos (carteira de 

saúde / atestada) 

    

Cuidados com a higiene de mãos     

Cuidados ao manipular dinheiro durante o 

manuseio e venda dos produtos 

    

Atitudes e comportamentos adequados 

(não tossir, espirrar, fumar) 

    

Vestimenta adequada e limpa     

EPI adequado (avental, bota e luvas) (no 
caso de pescados e outros cárneos) 

    

Manipuladores sem adornos     

Unhas aparadas, limpas e sem esmalte     

Inexistência de ferimentos e outras 
afecções 

    

Cabelos protegidos     
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APÊNDICE  E - Questionário para o consumidor 

 

1 - Identificação do consumidor: 

Idade: _________________ sexo ___________________________________ 
 

2 - Qual o principal motivo que te trouxe até a feira 

( )fazer compras ( ) somente passear ( )encontrar os amigos  
 

3 - Em caso de compras o que você busca ____________________________ 
 

4 - Há quanto tempo você frequenta a feira?___________________________ 
 

5 - Porque você gosta de comprar aqui na feira? 

___________________________________________________________ 
 

6 - Você faz compra na feira frequentemente? 

(  ) sim , toda semana 
(  ) as vezes , 2 a 3 vezes por mês 

(  ) raramente,1 vez por mês 
(  ) nunca 

 
7 - Você encontrou os produtos que procurava? 

(   ) sim  (    )não 

Quais?__________________________________________________________ 
 

8 - Você comprou algum produto que não pretendia comprar inicialmente? 

(  )Não (  ) Sim  Qual(is)? ________________________________________________________ 
 

9 - O que o  fez adquirir estes produtos? 

(  )  O preço 

(  ) Por ser natural 
(  ) Pela apresentação do produto 
(  ) Costume 

(  ) Por conhecer o feirante 
(  ) Pela qualidade 

(  ) Pela variedade 
 
10 - Existe algum produto que você tinha costume de comprar na feira e não encontra 

mais?  

(  )Sim   (  )Não 

Qual(is)?________________________________________________________ 
 
11 - Que produto você gostaria de encontrar, que não existe na feira? 

_______________________________________________________________ 
12 - Qual o maior atrativo da feira em relação aos outros locais de comércio? 

(  )melhor preço (  )melhor qualidade dos produtos   (  )produtos de época 
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APÊNDICE  F -Questionário Percepção dos feirantes sobre a comercialização de alimentos 

na feira livre 
 

1 - Existe algum alimento que existia na sua infância que não é mais encontrado hoje?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

2 - Existe algum alimento que você produzia ou plantava que não produz ou planta mais? Qual? Por que? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

3 - Você sente saudade de algum alimento da infância?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

4 - A maneira como os alimentos são produzidos hoje é a mesma de anos atrás? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 
5 - Que atividades seus pais exerciam? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

6 - Quando começou seu interesse em comercializar os alimentos na feira? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

7 - Você comercializa seus produtos em algum outro lugar? Quais? Dentre estes, quais dão mais  retornos? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

8 - Qual a importância da comercialização de seus produtos na feira? 
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APÊNDICE G - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Produtor Agrícola) 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

Comitê de Ética em Pesquisa 

 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
 

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa intitulada “A alimentação no município 

de Couto de Magalhães de Minas: a inserção do pequeno produtor no comércio local” pelo fato de você ser 

um produtor agrícola no município de Couto de Magalhães de Minas, coordenado pelo professor Herton 

Helder Rocha Pires e que contará ainda com a participação do professor Harriman Aley Morais, da 

professora Nadja Maria Gomes Murta e de  Érika Júnia Paulino.  

Sua participação não é obrigatória e não custará nada para você, sendo que a qualquer momento da 

pesquisa você poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum mal estar com os 

pesquisadores e a Universidade.  

Os objetivos desta pesquisa são: descrever o sistema produtivo alimentar, relacionado à agricultura 

familiar, no município de Couto de Magalhães de Minas – Minas Gerais; identificar as áreas de produção, 

os alimentos produzidos, os tipos de processamento e armazenamento utilizados pelos agricultores 

familiares, no município de Couto de Magalhães de Minas; identificar os meios pelos quais os produtores 

familiares de alimentos do município de Couto de Magalhães de Minas comercializam seus produtos; 

resgatar a história de produção e comercialização de alimentos no município de Couto de Magalhães de 

Minas.  

Caso você aceite o convite, sua participação consistirá em acompanhar a visita da pesquisadora por 

sua casa e responder a um questionário que buscará informações e conhecimento a respeito do ambiente de 

dentro e de fora de sua casa, por meio de um questionário. 

Você participará de um levantamento, respondendo a um questionário com perguntas sobre as 

condições de sua casa (interior da casa e estruturas em volta dela), isso para que os pesquisadores saibam 

como é feita a produção dos alimentos que você comercializa na feira. Neste questionário vão ter perguntas 

sobre sua casa, seus animais e vegetais. Este questionário será preenchido por um estudante qualificado, 

diante de suas respostas. Este estudante irá ler as perguntas no questionário e após a sua resposta ele mesmo 

vai preencher o questionário. Esta etapa do estudo não vai durar mais que 20 minutos. 

Diante do levantamento feito, será criado um relatório sobre a produção e comercialização de 

alimentos no município, assim como melhores técnicas de conservação e melhor apresentação dos 

alimentos para a comercialização.  
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O convite será realizado pela pesquisadora responsável, que é moradora do município. O primeiro 

contato será estabelecido com visita à feira, onde a mesma se apresentará, e os convidará para uma reunião, 

para explicação do projeto. O local, data e horário para a reunião com os feirantes será estabelecido depois 

de acordo com a disponibilidade da pesquisadora e da comunidade. Sua participação consistirá em ir à 

apresentação. O tempo previsto para esta etapa do projeto será de até duas horas. 

Os pesquisadores estão comprometidos em manter sua identidade e dos demais sujeitos em 

segredo. 

Dentre as vantagens que você terá deste estudo, está o de seu ambiente de trabalho ser avaliado, se 

identificada alguma inconformidade, ou seja, alguma coisa que não esteja de acordo com o serviço, 

relacionada a produção e conservação dos alimentos, você receberá informações quanto à melhor forma de 

conservação e apresentação dos alimentos para a comercialização. 

Dentre os riscos mínimos que o estudo pode oferecer, está em algum constrangimento que possa 

vir a surgir no momento em que você for responder às perguntas contidas no questionário ou entrevista. 

Para minimizar este risco, você poderá se recusar em responder qualquer pergunta, ou até mesmo sair do 

estudo a qualquer momento caso não mais se sinta a vontade para participar, não acarretando em nenhum 

prejuízo para você. Também, a pesquisadora responsável ao fazer as perguntas e preencher o questionário 

tomará cuidado em manter um comportamento ético e respeitador. Embora os questionamentos envolvam 

apenas aspectos da estrutura domiciliar, do ambiente de trabalho nas feiras, assim como de produção de 

alimentos, além de aspectos cotidianos. 

Confidencialidade das informações : A sua participação será mantida em segredo. Caso queira 

participar do estudo, você receberá um número que o identificará no conjunto dos participantes, sendo 

usados apenas em caso de pesquisa, podendo os resultados serem divulgados em eventos científicos. 

Entretanto, para a apresentação à comunidade e futuras publicações a confidencialidade será garantida. 

Desligamento: A sua participação neste estudo será voluntária e você poderá desistir a qualquer 

momento sem qualquer problema com a universidade. 

Compensações : Você não receberá nenhum pagamento por sua participação no estudo, e não 

estando previsto, portanto nenhum ressarcimento, ou seja, não será devolvido o que vier a ser gasto. 

Também não está previsto indenização por sua participação, mas em qualquer momento se você sofrer 

algum dano, comprovadamente decorrente desta pesquisa, terá direito a indenização. Você receberá 

gratuitamente o relatório do estudo. Os pesquisadores também não receberam nenhuma remuneração para 

realizarem esta pesquisa. 

Uso e destino das informações obtidas : Todos os questionários e entrevistas obtidas durante a 

pesquisa ficaram sob guarda do pesquisador responsável, podendo os dados serem utilizados em outras 

pesquisas. 
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Todos os resultados gerados com a pesquisa são de propriedade dos pesquisadores envolvidos, 

com vinculo da UFVJM. Os pesquisadores se comprometem em tornar público os resultados 

independentes de quais sejam, por meio de retorno à comunidade, e elaboração de resumos e artigos 

científicos. 

Você receberá uma cópia deste termo com o telefone e endereço do pesquisador responsável por 

este estudo, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. 

Coordenador do projeto: Herton Helder Rocha Pires 

Endereço: Campus II – Rodovia MGT 367 – Km 583, no 5000 – Alto da Jacuba – Diamantina-

Mg-Brasil, CEP: 39100-000 

Telefone: (038)35321200 ou (038)88153975 

Declaro que entendi os objetivos, a forma de minha participação, riscos e benefícios da mesma e 

aceito o convite para participar. Autorizo a publicação dos resultados da pesquisa a qual garante o 

anonimato e ao sigilo referente à minha participação. 

Nome do sujeito da pesquisa:___________________________________ 

Assinatura:_________________________________________________ 

 

Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 
Rodovia MGT 367 – Km 583 – nº 5000 – Alto da Jacuba – 

Diamantina/MG CEP 39100-000 
Tel: (38)35321200 – Ramal 1366 

 Coordenadora: Profa. Agnes Maria Gomes Murta; 
Vice-coordenadora: Profa. Etel Rocha Vieira 

Secretária: Dione Conceição de Paula 
Tel: 55 xx (38) 3532-1240 e 3532-1200  Ramal 1240 

E-mail: cep.secretaria@ufvjm.edu.br 
Funcionamento: segunda a sexta, das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas. 
OBS.: O horário de funcionamento nas terças-feiras é das 8 às 12 horas.

mailto:cep.secretaria@ufvjm.edu.br
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APÊNDICE H – Termo de consentimento livre e esclarecido (Feirante) 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

Comitê de Ética em Pesquisa 

 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
 

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa intitulada “A alimentação no município 

de Couto de Magalhães de Minas: a inserção do pequeno produtor no comércio local” pelo fato de você ser 

um feirante no município de Couto de Magalhães de Minas, coordenado pelo professor Herton Helder 

Rocha Pires e contará ainda com a participação do professor Harriman Aley Morais, da professora Nadja 

Maria Gomes Murta e de Érika Junia Paulino.  

Sua participação não é obrigatória e não custará nada a você, sendo que a qualquer momento da 

pesquisa você poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum mal estar para sua 

relação com os pesquisadores e nem com a Universidade.  

Os objetivos desta pesquisa são: descrever o sistema produtivo alimentar, relacionado à agricultura 

familiar, no município de Couto de Magalhães de Minas – Minas Gerais; identificar as áreas de produção, 

os alimentos produzidos, os tipos de processamento e armazenamento utilizados pelos agricultores 

familiares, no município de Couto de Magalhães de Minas; identificar os meios pelos quais os produtores 

familiares de alimentos do município de Couto de Magalhães de Minas comercializam seus produtos; 

resgatar a história de produção e comercialização de alimentos no município de Couto de Magalhães de 

Minas 

Caso você aceite o convite, sua participação consistirá em receber a visita da pesquisadora por sua 

barraca na feira e responder a um questionário que buscará de informações e conhecimento a respeito dos 

produtos comercializados na feira-livre do município de Couto de Magalhães, ambiente de dentro e de fora 

de sua casa, por meio de um questionário.  

Você participará de um levantamento, respondendo a um questionário com perguntas sobre as 

condições de sua casa (interior da casa e estruturas em volta dela), isso para que os pesquisadores saibam 

como é feita a produção dos alimentos que você comercializa na feira. Neste questionário vão ter perguntas 

sobre a estrutura de sua casa, de seus animais e seus vegetais. Este questionário será preenchido por um 

estudante qualificado, diante de suas respostas. Este estudante irá ler as perguntas no questionário e após a 

sua resposta ele mesmo vai preencher o questionário. Esta etapa do estudo não vai durar mais que 20 

minutos.  

Neste momento você poderá ser convidado a participar de uma entrevista futura com o objetivo de 

resgatar a história de feira local. A entrevista será previamente agendada pela pesquisadora responsável, e 
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será realizada em local escolhido por você, para garantir sigilo e conforto dos mesmos. A duração prevista 

para a entrevista será de aproximadamente uma hora, podendo ser estendida, caso necessário. 

Diante do levantamento feito, será criado um relatório sobre a produção e comercialização de 

alimentos no município, assim como melhores técnicas de conservação e melhor apresentação dos 

alimentos para a comercialização O convite será realizado pela própria pesquisadora, que é moradora do 

município. O primeiro contato será estabelecido com visita à feira, onde a mesma se apresentará, e os 

convidará para uma reunião, para explicação do projeto. O local, data e horário para a reunião com os 

feirantes será estabelecido posteriormente de acordo com a disponibilidade da pesquisadora e da 

comunidade. Sua participação consistirá em ir à apresentação. O tempo previsto para esta etapa do projeto 

será de até duas horas. 

Os pesquisadores estão comprometidos em manter sua identidade e dos demais sujeitos em 

segredo. 

Dentre as vantagens que você terá deste estudo, está o de seu ambiente de trabalho ser avaliado, se 

identificada alguma inconformidade, ou seja, coisa que não esteja de acordo com o serviço, relacionada a 

produção e conservação dos alimentos, você receberá informações quanto à melhor forma de conservação e 

apresentação dos alimentos para a comercialização. 

Dentre os riscos mínimos que o estudo pode oferecer, está em algum constrangimento que possa 

vir a surgir no momento em que você for responder às perguntas contidas no questionário. Para minimizar 

este risco, você poderá se recusar em responder qualquer pergunta, ou até mesmo sair do estudo a qualquer 

momento caso não mais se sinta a vontade para participar, não acarretando em nenhum prejuízo para os 

mesmos. Também, a pesquisadora responsável ao fazer as perguntas e preencher o questionário tomará 

cuidado em manter um comportamento ético e respeitoso. Embora os questionamentos envolvam apenas 

aspectos da estrutura domiciliar, do ambiente de trabalho nas feiras, assim como de produção de alimentos, 

além de aspectos cotidianos. 

Confidencialidade das informações : A sua participação será mantida em segredo. Caso queira 

participar do estudo, você receberá um número que o identificará no conjunto dos participantes, sendo 

usados apenas em caso de pesquisa, podendo os resultados serem divulgados em eventos científicos. 

Entretanto, para a apresentação à comunidade e futuras publicações a confidencialidade será garantida. 

Desligamento: A sua participação neste estudo será voluntária e você poderá desistir a qualquer 

momento sem qualquer problema com a Universidade. 

Compensações : Você não receberá nenhum pagamento por sua participação no estudo, e não 

estando previsto, portanto nenhum ressarcimento, ou seja, não será devolvido o que vier a ser gasto. 

Também não está previsto indenização por sua participação, mas em qualquer momento se você sofrer 

algum dano, comprovadamente decorrente desta pesquisa, terá direito a indenização. Você receberá 
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gratuitamente o relatório do estudo. Os pesquisadores também não receberam nenhuma forma de 

remuneração para realizar esta pesquisa. 

Uso e destino das informações obtidas : Todos os questionários e entrevistas obtidas durante a 

pesquisa ficaram sob guarda do pesquisador responsável, podendo os dados serem utilizados em outras 

pesquisas. 

Todos os resultados gerados com a pesquisa são de propriedade dos pesquisadores envolvidos, 

com vinculo da UFVJM. Os pesquisadores se comprometem em tornar público os resultados 

independentes de quais sejam, por meio de retorno à comunidade, e elaboração de resumos e artigos 

científicos. 

Você receberá uma cópia deste termo com o telefone e endereço do pesquisador responsável por 

este estudo, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. 

Coordenador do projeto: Herton Helder Rocha Pires 

Endereço: Campus II – Rodovia MGT 367 – Km 583, no 5000 – Alto da Jacuba – Diamantina-

Mg-Brasil, CEP: 39100-000 

Telefone: (038)3532 1200 ou (038)8815 3975 

Declaro que entendi os objetivos, a forma de minha participação, riscos e benefícios da mesma, e 

aceito o convite para participar. Autorizo a publicação dos resultados da pesquisa a qual garante o 

anonimato e ao sigilo referente à minha participação. 

Nome do sujeito da pesquisa:___________________________________ 
Assinatura:_________________________________________________ 
 

Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 
Rodovia MGT 367 – Km 583 – nº 5000 – Alto da Jacuba – 

Diamantina/MG CEP 39100-000 
Tel: (38)35321200 – Ramal 1366 

 Coordenadora: Profa. Agnes Maria Gomes Murta; 
Vice-coordenadora: Profa. Etel Rocha Vieira 

Secretária: Dione Conceição de Paula 
Tel: 55 xx (38) 3532-1240 e 3532-1200  Ramal 1240 

E-mail: cep.secretaria@ufvjm.edu.br 
 

Funcionamento: segunda a sexta, das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas. 
OBS.: O horário de funcionamento nas terças-feiras é das 8 às 12 horas. 
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APÊNDICE I – Termo de consentimento livre e esclarecido (consumidor) 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

Comitê de Ética em Pesquisa 

 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
 

Você está sendo convidado(a) a participar de um projeto de pesquisa intitulado “Boas práticas na 

manipulação de alimentos- uma proposta junto a agricultores familiares de municípios da microrregião de 

Diamantina” pelo fato de você ser um consumidor de um dos municípios da microregião de Diamantina 

(Datas, Gouveia,Couto de Magalhães de Minas ,São Gonçalo do Rio Preto),  coordenado pelo professor 

Herton Helder Rocha Pires e contará ainda com a participação do professor Harriman Aley Morais, da 

professora Nadja Maria Gomes Murta, da mestranda Érika Junia Paulino , e  do doutorando João Victor 

Leite Dias , e das alunas Eunice Pereira Silva e Rafaela Aparecida Marques Costa.  

Sua participação não é obrigatória e não custará nada a você, sendo que a qualquer momento da 

pesquisa você poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum mal estar para sua 

relação com os pesquisadores e nem com a Universidade.  

Os objetivos desta pesquisa são: Realizar diagnóstico das formas de apresentação e comercialização de 

produtos na feira livre dos municípios de (Datas, Gouveia,Couto de Magalhães de Minas ,São Gonçalo do 

Rio Preto); realizar treinamento entre os feirantes sobre boas práticas na manutenção de alimentos; elaborar 

cartilha  de boas práticas na manipulação de alimentos; Elaborar uma lista com nomes dos alimentos mais 

procurados pelos consumidores e encaminhar a mesma para o feirante afim de que os mesmos possam 

produzir e comercializá-los; Identificar,se a feira desempenha um papel de sociabilidade como opção de 

lazer ou somente de compras para os consumidores. 

Caso você aceite o convite, sua participação consistirá em  responder a um questionário que 

buscará informações e conhecimento a respeito dos produtos comercializados na feira-livre deste município 

, por meio de um questionário.  

Você participará de um levantamento, respondendo a um questionário com perguntas sobre quais 

os tipos de produtos comprados na feira livre deste município, isso para que os pesquisadores saibam quais 

produtos são mais vendidos pelos feirantes. Neste questionário vão ter perguntas sobre qual produto você 

comprou, e a freqüência com que você faz as compras na feira. Este questionário será preenchido por um 

estudante qualificado, diante de suas respostas. Este estudante irá ler as perguntas no questionário e após a 

sua resposta ele mesmo vai preencher o questionário. Esta etapa do estudo não vai durar mais que 20 

minutos.  
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Diante do levantamento feito, será criado um relatório sobre a produção e comercialização de 

alimentos no município, assim como melhores técnicas de conservação e melhor apresentação dos 

alimentos para a comercialização Os pesquisadores estão comprometidos em manter sua identidade e dos 

demais sujeitos em segredo. 

Dentre as vantagens que você terá deste estudo, será de possíveis melhorias nos produtos 

oferecidos pelos feirantes, se identificada alguma inconformidade, ou seja, coisa que não esteja de acordo 

com a produção e conservação dos alimentos. 

 Dentre os riscos mínimos que o estudo pode oferecer, está em algum constrangimento que possa 

vir a surgir no momento em que você for responder às perguntas contidas no questionário. Para minimizar 

este risco, você poderá se recusar em responder qualquer pergunta, ou até mesmo sair do estudo a qualquer 

momento caso não mais se sinta a vontade para participar, não acarretando em nenhum prejuízo para os 

mesmos. A pesquisadora responsável ao fazer as perguntas e preencher o questionário tomará cuidado em 

manter um comportamento ético e respeitoso. Embora os questionamentos envolvam apenas aspectos sobre 

produtos comprados na feira. 

Confidencialidade das informações : A sua participação será mantida em segredo. Podendo os 

resultados ser divulgados em eventos científicos. Entretanto, para a apresentação à comunidade e futuras 

publicações a confidencialidade será garantida. 

Desligamento: A sua participação neste estudo será voluntária e você poderá desistir a qualquer 

momento sem qualquer problema com a Universidade. 

Compensações : Você não receberá nenhum pagamento por sua participação no estudo, e não 

estando previsto, portanto nenhum ressarcimento, ou seja, não será devolvido o que vier a ser gasto. 

Também não está previsto indenização por sua participação, mas em qualquer momento se você sofrer 

algum dano, comprovadamente decorrente desta pesquisa, terá direito a indenização.. Os pesquisadores 

também não receberam nenhuma forma de remuneração para realizar esta pesquisa. 

Uso e destino das informações obtidas : Todos os questionários e entrevistas obtidas durante a 

pesquisa ficaram sob guarda do pesquisador responsável, podendo os dados ser utilizados em outras 

pesquisas. 

Todos os resultados gerados com a pesquisa são de propriedade dos pesquisadores envolvidos, 

com vinculo da UFVJM. Os pesquisadores se comprometem em tornar público os resultados 

independentes de quais sejam, por meio de retorno à comunidade, e elaboração de resumos e artigos 

científicos. 

Você receberá uma cópia deste termo com o telefone e endereço do pesquisador responsável por 

este estudo, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. 

Coordenador do projeto: Herton Helder Rocha Pires 
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Endereço: Campus II – Rodovia MGT 367 – Km 583, no 5000 – Alto da Jacuba – Diamantina-

Mg-Brasil, CEP: 39100-000 

Telefone: (038)3532 1200 ou (038)8815 3975 

 

Declaro que entendi os objetivos, a forma de minha participação, riscos da mesma, e aceito o 

convite para participar. Autorizo a publicação dos resultados da pesquisa a qual garante o anonimato e ao 

sigilo referente à minha participação. 

Nome do sujeito da pesquisa:___________________________________ 

Assinatura:_________________________________________________ 

 

 

Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 
Rodovia MGT 367 – Km 583 – nº 5000 – Alto da Jacuba – 

Diamantina/MG CEP 39100-000 
Tel: (38)35321200 – Ramal 1366 

 Coordenadora: Prof.ª Drª. Thais Peixoto Gaiad Machado  
Vice-coordenadora: Rosamary Aparecida Garcia Stuchi 

Secretária: Dione Conceição de Paula 
Tel: 55 xx (38) 3532-1240 e 3532-1200  Ramal 1240 

E-mail: cep.secretaria@ufvjm.edu.br 
 

Funcionamento: segunda a sexta, das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas. 
OBS.: O horário de funcionamento nas terças-feiras é das 8 às 12 horas. 
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ANEXO A – PARECER DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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