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“Ô Josué eu nunca vi tamanha desgraça 

Quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça 

Peguei um balaio fui na feira roubar tomate e cebola 

Ia passando uma véia e pegou a minha cenoura 

‘Aê minha véia deixa a cenoura aqui 

Com a barriga vazia eu não consigo dormir’ 

E com o bucho mais cheio comecei a pensar 

Que eu me organizando posso desorganizar 

Que eu desorganizando posso me organizar 

Que eu me desorganizando posso me organizar.” 

(CHICO SCIENCE) 
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RESUMO 
Introdução: A disponibilidade de equipamentos públicos, ou seja, aqueles 
que a população tem livre acesso e são gerenciados pelo município, promove 
o consumo de frutas e hortaliças e é considerada uma importante estratégia 
para diminuição da prevalência do excesso de peso e Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis (DCNT), especialmente nos locais com maior vulnerabilidade 
social. As escolas têm um importante papel na formação dos hábitos 
alimentares dos adolescentes. Os adolescentes passam parte expressiva dos 
seus dias na escola, e muitos residem nas suas proximidades, desta forma, é 
essencial entender a influência do entorno escolar na disponibilidade de frutas 
e hortaliças. Objetivos: Analisar a distribuição de equipamentos públicos de 
comercialização de frutas e hortaliças, e verificar associações com as 
diferenças socioeconômicas do município, e com o consumo destes alimentos 
entre escolares de Curitiba, Paraná. Métodos: Estudo transversal realizado 
de 2016 a 2018, parte do projeto intitulado “Excesso de peso e características 
do ambiente escolar em estudantes de Curitiba, Paraná”. Foi realizada 
quantificação dos pontos de venda de frutas e hortaliças registrados na 
Secretaria de Abastecimento da Prefeitura de Curitiba, e utilizando o 
Instrumento de avaliação de estabelecimentos de comercialização de 
alimentos para consumo no domicílio (ESAO-s feiras livres), verificou-se a 
disponibilidade, variedade e menor preço de frutas e hortaliças mais 
consumidas no município. A qualidade no acesso a esses equipamentos foi 
avaliada pelo Índice de avaliação do acesso a alimentos em estabelecimentos 
de comercialização para consumo em domicílio (HFSI). O consumo de frutas 
e hortaliças pelos escolares foi avaliado por meio de questionário de 
frequência de consumo alimentar, considerado consumo regular aquele 
referido em cinco ou mais dias na semana. Dados sociodemográficos e 
econômicos foram obtidos dos dados do Censo Demográfico de 2010. Para 
avaliação da distribuição das escolas e dos equipamentos públicos foi 
realizado o georreferenciamento e construídos mapas temáticos, no software 
QGIS 2.18 Las Palmas, utilizando o estimador de densidade Kernel para o 
mapa de densidade, um buffer de 1,6km e o Índice de Moran Global e Local. 
A análise descritiva dos dados foi realizada por meio do cálculo das 
distribuições de frequências absolutas (n) e relativas (%). A relação entre 
consumo de frutas e hortaliças e variedades e preços destes alimentos foi 
investigada por meio da correlação de Spearman. O nível de significância 
considerado foi de 5%. Os dados foram analisados por meio do programa 
STATA 14.0. Resultados: Foram apresentados em forma de dois artigos, a 
serem submetidos em periódicos. O município de Curitiba contava com 103 
equipamentos públicos de comercialização de alimentos. Foram 
contabilizadas 1.072 barracas, das quais 407 (38,0%) ofertavam frutas e 
hortaliças, e após as recusas de participação, 394 (36,8%) barracas foram 
incluídas no estudo. A maior densidade de barracas de frutas e hortaliças foi 
encontrada na região mais central e de maior renda do município 
(9,82/10.000 hab.), e os equipamentos do tipo “preço único” apresentarem 
maior concentração nas áreas de menor renda (0,15/10.000hab. – 1° tercil; 
0,24/10.000hab. – 2° tercil). Piores condições de acesso destes alimentos 
foram encontradas nas regiões mais periféricas do município (Moran local 
p<0,01). Quatro regionais apresentaram correlação positiva em relação ao 
índice de acesso aos equipamentos e a renda média domiciliar: três do tipo 
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alto-alto e uma do tipo baixo-baixo. Em relação aos escolares, o consumo 
regular de frutas foi referido por 43,4%, e de hortaliças por 67,0% dos alunos. 
Houve correlação entre o consumo adequado de hortaliças e o número de 
variedades (r = 0,82; p = 0,007); e entre a razão de preços de hortaliças e a 
razão de preços de frutas (r = 0,87; p = 0,003). As escolas da região norte e 
central do município tiveram maior disponibilidade de oferta de frutas e 
hortaliças nos equipamentos públicos, sendo confirmada pelo Índice de 
Moran Global (0,99). Das 30 escolas, 22 contavam com oferta de frutas e 
hortaliças no seu entorno. Autocorrelação espacial positiva foi observada 
entre a renda e a oferta de frutas e hortaliças; e entre a oferta destes 
alimentos e o consumo regular entre os adolescentes. Conclusão: Existem 
desigualdades na distribuição da oferta de frutas e hortaliças nos 
equipamentos públicos, assim como nos entornos escolares. O consumo de 
hortaliças pelos estudantes demonstrou ser maior quando havia maior 
número de variedades de hortaliças disponíveis. Medidas para ampliar o 
acesso às frutas e às hortaliças devem considerar as diferenças intra-
municipais no acesso aos equipamentos públicos.  
 
Palavras-chave: Alimentos. Consumo alimentar. Fatores socioeconômicos. 
Adolescentes. Alimentação saudável. 
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ABSTRACT  
  

Introduction: The availability of public food trade facilities, that is, those that 
the population has free access and are managed by the municipality, can 
promote the consumption of fruits and vegetables and is considered an 
important strategy to reduce the prevalence of overweight and Chronic 
Noncommunicable Diseases (NCDs), especially in places with greater social 
vulnerability. Schools play an important role in shaping adolescent eating 
habits. Teenagers spend a significant part of their days at school, and many 
live nearby. Thus, it is essential to understand the influence of the school 
environment and the availability of fruits and vegetables in this environment. 
Objectives: To analyze the distribution and characteristics of public fruit and 
vegetable commercialization equipment, and to verify possible associations 
with the socioeconomic differences of the municipality, with the consumption 
of these foods among students of the state school of Curitiba, Paraná. 
Method: Cross-sectional study conducted from 2016 to 2018, part of the 
project entitled “Overweight and characteristics of the school environment in 
students from Curitiba, Paraná”. The quantification of the fruit and vegetable 
sales points registered at the Curitiba City Hall Supply Department was held 
and using the Household Food Markets Assessment Instrument (ESAO-s 
open markets), the availability, variety and lowest price of most consumed 
fruits and vegetables in the municipality were verified. The quality of access to 
this equipment was assessed by the Food Access Rating Index at HFSI. The 
consumption of fruit and vegetables by the students was assessed by means 
of food frequency questionnaire, considered regular consumption the one 
referred on five or more days a week. Sociodemographic and economic data 
was obtained from the secondary data of the municipality, from the 2010 
Demographic Census. To evaluate the distribution of schools and public 
facilities, georeferencing was performed and thematic maps were constructed 
using the QGIS 2.18 Las Palmas software, using the Kernel density estimator 
for the density map, a 1.6km buffer and the Moran Global Index and Local. 
Descriptive data analysis was performed by calculating the absolute (n) and 
relative (%) frequency distributions. The relationship between fruit and 
vegetable consumption and varieties and prices of them, was investigated by 
means of Spearman correlation. The significance level considered was 5%. 
Data were analyzed using STATA 14.0 software. Results: They were 
presented in the form of two articles, to be submitted in journals. The city of 
Curitiba had 103 public food commercialization equipment.1,072 stalls were 
counted, from which 407 (38.0%) offered fruit and vegetables, and after many 
of them refusing to participate, 394 (36.8%) stalls were included in the study. 
The highest density of fruit and vegetable stalls was found in the most central 
and highest income region of the municipality (9.82 / 10,000 inhabitants), and 
the “one price” type equipment had the highest concentration in the lowest 
income areas (0.15 / 10,000 inhabitant - 1st tertile; 0.24 / 10,000 inhabitant - 
2nd tertile). Worst access conditions of this kind of food were found in the 
most peripheral regions of the municipality (Moran local p <0.01). Four regions 
showed a positive correlation regarding the access to equipment and the 
average household income: three high-high and one low-low. In relation to 
schoolchildren, 43.4%, and vegetables by 67.0% of the students reported 
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regular consumption of fruit. There was an correlation between adequate 
vegetable consumption and varieties (0.82; p = 0.007); and between the 
average vegetable price ratio and the average fruit price ratio (0.87; p = 
0.003).The schools in the northern and central regions of the city, had greater 
availability of fruit and vegetables in public facilities, which was confirmed by 
the Moran Global Index (0.99). From the 30 schools, in 22 there were fruit and 
vegetables markets in their surroundings. Positive spatial autocorrelation was 
observed between income and supply of fruit and vegetables; and between 
the supply of these foods and regular consumption among teenagers. 
Conclusion: There are inequalities in the distribution of fruit and vegetables 
supply in public facilities, as well as in school environments. The consumption 
of vegetables by students was higher when there were more varieties of 
vegetables available. Measures to increase access to fruit and vegetables 
should consider intra-municipal differences in access to public facilities.  
  
Keywords: Food. Food consumption. Socioeconomic factors. Adolescent. 
Healthy diet. 
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APRESENTAÇÃO 
  

Esta dissertação foi construída como parte do projeto “Excesso de peso e 

características do ambiente escolar em estudantes de Curitiba, Paraná”, realizado 

desde 2015, que tem como objetivo investigar a associação do excesso de peso 

com características socioeconômicas, demográficas, ambiente escolar e 

comportamentos relacionados à saúde em escolares do ensino fundamental em 

Curitiba, PR.  

Enquanto cursava Nutrição na Universidade Federal do Pará tive a 

oportunidade de ser bolsista do Centro de Segurança Alimentar e Nutricional 

(CESAN), estudando Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e participando assim 

de projetos e conferências que interagiam com quilombolas, indígenas, ribeirinhos, 

praticantes de religiões de matrizes africanas, entre outros, que buscavam a SAN 

como meio de garantir sua saúde e sua cultura. Infelizmente problemas relacionados 

à financiamento impossibilitaram a continuidade do trabalho do CESAN, mas o 

aprendizado e toda a luta que vi, ficaram marcados. 

Mesmo com todas essas experiências, ao iniciar o mestrado tinha uma ideia 

fixa em unir as minhas duas profissões (Nutrição e Educação Física) nesta 

dissertação. Porém, a professora Doroteia Höfelmann me apontou um novo caminho 

para a pesquisa, sobre Ambiente Alimentar, e após algumas conversas, os novos 

objetivos surgiram. Esta dissertação foi construída a partir do projeto “Excesso de 

peso e características do ambiente escolar em estudantes de Curitiba, Paraná”, na 

tentativa de entender as influências alimentares sobre as crianças e adolescentes do 

município.  

O ambiente alimentar pode influenciar positivamente para garantia da 

Segurança Alimentar e Nutricional, quando o acesso a alimentos saudáveis é 

garantido para a população. A partir dessa pesquisa pudemos desenvolver 

manuscritos que serão submetidos às revistas especializadas, e assim contribuir 

para a melhor compreensão das relações entre o ambiente alimentar e o consumo 

alimentar e ampliar o conhecimento em Saúde Coletiva.   
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1 INTRODUÇÃO 
 
Os seres humanos primitivos buscavam o seu alimento por meio da coleta, se 

deslocando cada vez que este recurso se extinguia, até que conseguiram aprender o 

cultivo do solo e a criação de animais. Desde então, o ser humano tem trabalhado 

para aumentar a produção de alimentos em quantidades suficientes para superar a 

escassez. A organização social evoluiu, modificando relações entre homem, terra e 

alimento, e gerando assim os Sistemas Alimentares (FAO, 1990).   

Um Sistema Alimentar consiste em uma cadeia de atividades relacionadas a 

alimentos e ambientes, dentro de um contexto político, socioeconômico e ambiental. 

Estes sistemas abrangem atores e atividades, interligados na produção, agregação, 

processamento, distribuição, consumo e descarte de produtos alimentícios. Além 

disso, os sistemas alimentares são compostos de subsistemas (sistemas agrícolas, 

sistemas de mercado, sistemas de gestão de resíduos e sistemas de fornecimento 

de insumos, por exemplo) que interagem com outros sistemas (sistemas de energia, 

sistemas de comércio e sistemas de saúde) (FAO, 2014). 

Além de estar disponível, é necessário que o alimento tenha uma qualidade 

elevada, seja diversificado, acessível, de consumo seguro e a preços razoáveis. Há 

também uma forte ligação entre a saúde e bem-estar e os alimentos. Tanto a 

subnutrição como a obesidade são problemas de saúde diretamente relacionados 

com a forma como os produzimos, comercializamos e consumimos (AEA, 2014). 

Segundo dados do relatório do Comitê de Segurança Alimentar Mundial 

(HLPE/CFS), em 2017, no mundo todo, uma em cada três pessoas se encontravam 

em estado de desnutrição, considerando que este quadro envolve a subnutrição 

(baixo peso, baixa estatura, gordura subcutânea escassa ou ausente e depleção 

muscular), a deficiência de micronutrientes e o sobrepeso e a obesidade. Esses 

problemas afetam todos os países, econômica e socialmente (HLPE, 2017). 

Prevalências elevadas de sobrepeso e obesidade são encontradas em todo o 

mundo. O excesso de peso é um fenômeno que afeta indivíduos de todas as idades, 

de todos os estratos sociais e de diferentes grupos étnicos (STEIN, COLDITZ, 2004). 

A prevalência mundial da obesidade praticamente duplicou desde 1980. Segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2014, 38% dos homens e 40% 

das mulheres apresentavam excesso de peso. Em 2015, estimava-se que 2 bilhões 

de pessoas, em todo o mundo, estavam obesas. No entanto, a diminuição da 
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desnutrição ainda é lenta, sendo maior o número de acometidos nos países com 

menor renda (SWINBURN et al., 2019).  

As modificações nos padrões de consumo alimentar, e de atividade física são 

os principais fatores relacionados ao aumento da prevalência de excesso de peso e 

das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (OMS, 2014). Análises dos dados de 

consumo indicam que existe uma crescente substituição dos alimentos in natura ou 

minimamente processados por alimentos ultraprocessados, prontos para consumo. 

Estes apresentam uma elevada densidade energética, são ricos em açúcares e 

gorduras e pobres em fibras (MARTINS et al., 2013; LOUZADA et al., 2015; BRASIL, 

2017; SWINBURN et al., 2019).     

 Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, a alimentação deve 

privilegiar os alimentos in natura, como frutas, verduras, legumes e cereais, e reduzir 

ao máximo o consumo de alimentos ultraprocessados. Essa alimentação também 

deve respeitar a diversidade de alimentos local e a cultura de cada região, evitando 

a monotonia alimentar. As preparações culinárias e as formas de comer 

determinados alimentos, fazem parte da cultura alimentar de cada região, e estão 

relacionadas com a identidade das comunidades, trazendo o sentimento de bem-

estar por pertencer a uma determinada sociedade e cultura (BRASIL, 2014). 

 Contrapondo a essa concepção, enfrenta-se um predomínio do modelo 

agroexportador, baseado em grandes propriedades, monocultoras e com produção 

em larga escala, utilizando grandes quantidades de defensivos agrícolas e sementes 

transgênicas, que mantém a produção dos mesmos alimentos durante todo o ano, e 

nem sempre condizem com as necessidades locais de alimentação da população. 

Esse quadro leva a uma situação de monotonia alimentar, não existindo espaço para 

o cultivo da diversidade alimentar regional, e a população fica condicionada a se 

alimentar dos mesmos alimentos, seja pela grande oferta, ou pelos preços mais 

baixos (ABRANDH, 2013). 

Os estudos sobre hábitos alimentares vêm apresentando papel de destaque 

à influência do ambiente nas escolhas alimentares. Pontos de vendas de alimentos, 

localização das residências, deslocamento para escola/trabalho e áreas de lazer 

podem influenciar na qualidade de vida e são fatores de proteção ou por outro lado, 

podem promover a  obesidade (LEITE, 2017). Em comunidades em vulnerabilidade 

socioeconômica, existe uma privação na oferta de alimentos saudáveis (CORRÊA et 

al., 2017). Alguns estudos identificaram uma associação positiva da ausência de 
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comércio de alimentos saudáveis com a presença de excesso de peso na 

população, assim como a presença de comércio de alimentos, como de pães e 

doces, com o mesmo desfecho (MOTTER et al., 2015;  CORRÊA et al., 2018).  

Residir em locais que tenham comércio de frutas e hortaliças, como feiras e 

sacolões, pode levar a uma melhoria na qualidade da dieta dos residentes, 

principalmente nos ambientes mais vulneráveis (BRASIL, 2014; COSTA et al., 2015; 

LOPES et al., 2017). Corrêa et al (2017) verificaram que as regiões com menor 

renda apresentavam menor oferta de comércio de alimentos em Florianópolis/SC, 

como açougues, supermercados e padarias (CORRÊA et al., 2017).  Apesar de 

alguns estudos demonstrarem que o custo é um fator importante no consumo do 

alimento, a existência de um ponto de venda próximo à residência pode contribuir 

para a compra e o consumo de frutas e hortaliças, sendo a caminhada a forma de 

locomoção mais utilizada para aquisição destes alimentos (GARCIA et al., 2018; 

VEDOVATO et al., 2015). 

Dadas as associações entre ambiente alimentar e a Segurança Alimentar e 

Nutricional (SAN), facilitar o acesso dos alimentos saudáveis em áreas mais 

vulneráveis, aumentando o número de estabelecimentos comerciais subsidiados por 

políticas públicas, como os sacolões, poderia melhorar a qualidade de vida e o bem-

estar social da população (COSTA et al, 2015; LOPES et al, 2017). Esses subsídios 

são necessários por entender-se que, para manter uma alimentação adequada e 

saudável, os brasileiros de menor poder aquisitivo precisam aumentar suas 

despesas, comprometendo praticamente a renda total familiar (BORGES et al., 

2015). Contudo, os resultados dos estudos indicam que há uma desigualdade na 

distribuição dos equipamentos públicos, com maior concentração nas regiões de 

maior renda e/ou áreas centrais (CORRÊA et al., 2015; PESSOA et al., 2015; 

LOPES et al., 2017; MENEZES et al., 2017; FORTES et al., 2018). Em um estudo 

realizado na cidade de Belo Horizonte, foi encontrada menor concentração de feiras 

livres e sacolões nas áreas mais periféricas, demonstrando que deveria existir um 

monitoramento dessas áreas, para reduzir as iniquidades e melhorar a situação de 

saúde destes setores (COSTA et al., 2015).  

A feira livre traz oportunidade de abastecimento de produtos de 

características locais, ampliando as condições para garantia da soberania e 

segurança alimentar, servindo também como promotor da agricultura familiar 

(PEREIRA et al., 2017). Na maioria das vezes, a feira livre desempenha um canal 
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direto entre o consumidor e o agricultor, que assegura a oferta conforme as 

necessidades locais e proporciona uma dinamização econômica e produtiva local, 

criando ocupações de trabalho e gerando renda  (ARAÚJO, RIBEIRO, 2017).  

O município de Curitiba tem um Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM) considerado muito alto, de 0,823 (muito alto considera-se entre 

0,800 e 1), sendo reconhecido por suas políticas públicas de mobilidade urbana,  e  

recebeu o título de cidade mais sustentável da América Latina, em 2015 (SIEMENS 

& ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, 2015). O município não tem uma produção 

significativa de alimentos, mas conta com uma ampla variedade produtiva na sua 

região metropolitana e cidades vizinhas. Conta com políticas públicas municipais por 

meio de compras institucionais, o que busca garantir a SAN da população, com 

venda de alimentos a preços fixos ou subsidiados (SMAB, 2016). 

Em relação ao consumo de frutas e hortaliças, os dados da Pesquisa de 

Vigilância de Fatores de Risco para Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

(VIGITEL) de 2018, indicam que 42,2% dos adultos residentes no município de 

Curitiba informaram consumir regularmente (cinco ou mais dias da semana). O 

município apresentou o terceiro maior percentual entre as capitais brasileiras, 

ficando atrás apenas de Belo Horizonte (44,1%) e Florianópolis (44,7%) (BRASIL, 

2018). Sobre os adolescentes, a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) 

indicou que Curitiba apresentou frequência de consumo regular de frutas em 19,8% 

e de hortaliças em 16,5% dos adolescentes matriculados no 9° ano do ensino 

fundamental em 2015. As frequências nacionais foram de 20,4% para frutas e 19,0% 

para hortaliças (IBGE, 2016). 

Assim, diante do aumento do excesso de peso e das modificações nos 

hábitos alimentares, com uma baixa qualidade na alimentação, e reconhecendo a 

importância de um ambiente alimentar que favoreça o consumo de alimentos 

saudáveis a garantia da segurança alimentar, a presente pesquisa busca somar aos 

demais estudos que estão sendo realizados em outros municípios brasileiros, na 

tentativa de traçar o perfil do ambiente alimentar e suas possíveis influências sobre a 

saúde da população. 
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5.1 OBJETIVO GERAL 

 Analisar a distribuição e características de equipamentos públicos de 

comercialização de frutas e hortaliças, e verificar possíveis associações com as 

diferenças socioeconômicas do município, com o consumo destes alimentos entre 

escolares de Curitiba, Paraná. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analisar a distribuição espacial dos equipamentos públicos de venda de frutas 

e hortaliças; 

 Verificar a disponibilidade, a variedade e o preço de frutas e hortaliças nos 

equipamentos públicos; 

 Verificar se há diferenças na distribuição e nas características dos 

equipamentos que comercializam frutas e hortaliças, de acordo com as 

características socioeconômicas e demográficas das regionais do município; 

 Avaliar se existe associação entre a presença de equipamentos públicos de 

venda de frutas e hortaliças com seu consumo regular por adolescentes de 

escolas estaduais do município. 
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6 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 SISTEMAS ALIMENTARES E AMBIENTE ALIMENTAR  

Por muito tempo, tentou-se explicar e controlar a obesidade somente pelo 

âmbito individual, preconizando-se a redução da ingestão alimentar e o aumento da 

prática de atividade física. Porém, o progresso na compreensão do papel dos 

ambientes sociais e suas complexas influências tem crescido e auxiliado nos 

avanços da saúde pública e seus esforços para combater tal epidemia (GLANZ et 

al., 2005). O perfil epidemiológico brasileiro demonstra a importância do estudo de 

problemas socioambientais – os problemas de saúde apresentados estão 

relacionados com a urbanização e a industrialização, impondo à população novos 

padrões de consumo e de condições sociais, econômicas e culturais (AUGUSTO, 

2004).  

Um ambiente alimentar obesogênico é aquele que tem acesso facilitado a 

alimentos de alta densidade energética. Em contrapartida, este tem menor presença 

de alimentos saudáveis, como frutas e hortaliças, além de não favorecer a prática de 

atividade física, sendo capaz de moldar as decisões individuais relacionadas a 

comportamentos saudáveis (SWINBURN et al., 1999; DURAN, 2013). Para garantia 

de uma alimentação adequada e saudável, é necessário que os ambientes 

alimentares garantam o acesso dos alimentos e condições em que as comunidades 

sejam capazes de se manter e prosperar. O local de residência adequado e a 

garantida de acesso a bens básicos na localidade são essenciais para a igualdade 

na saúde. A influência do ambiente sobre a alimentação mostra a necessidade de 

entender a dinâmica do uso do solo, da produção, distribuição, comercialização e 

abastecimento de alimentos saudáveis, e o desenvolvimento de políticas públicas 

intersetoriais, a fim de garantir a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e o Direito 

Humano à Alimentação Adequada (DHAA) por todas as populações (OMS, 2010; 

LOPES et al., 2017). 

O ambiente alimentar dentro de um sistema alimentar se refere a um ponto 

de entrada: a forma de obtenção da comida. Faz parte do contexto físico, 

econômico, político e sociocultural, ou seja, a escolha do local de compra, o valor a 

ser dispendido na compra, as escolhas de alimentos segundo as preferências, entre 

outros determinantes pessoais que vão influenciar no processo da alimentação. 

Esses determinantes podem ser elencados em importância, de acordo com o 
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contexto ao qual o consumidor está inserido. Em uma comunidade com menor poder 

aquisitivo, por exemplo, as escolhas serão feitas baseadas principalmente no valor a 

ser dispendido e no local da compra (HLPE, 2017). 

Os sistemas alimentares são os conjuntos de todos os elementos e 

atividades relacionadas com a cadeia de produção de alimentos, desde o ambiente, 

as pessoas, os insumos, as instituições, entre outros, abrangendo as dimensões 

econômica, social e ambiental (HLPE, 2017). Eles consistem em elementos e 

conexões que servem a uma função: a alimentação e, independente das escolhas 

alimentares do ser humano, este estará inserido em algum sistema. Eles são 

extremamente complexos e dinâmicos, evoluindo ao longo do tempo (FAO, 2014). O 

diagrama 1 demonstra os níveis de um sistema alimentar. 
 

FIGURA 1: SISTEMAS ALIMENTARES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FONTE: Traduzido de Steven Vanek, baseado em Combs et al. (1996). 

 

Existe uma complexidade de fatores que envolvem os Sistemas Alimentares 

e estes influenciam as escolhas das comunidades. A alimentação contemporânea 

sofre os impactos do modelo agrícola predominante, baseado em monoculturas de 
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grande escala e no uso intensivo de insumos químicos. Esse modo de consumo 

afeta a biodiversidade, padroniza a produção, dificultando a cultura alimentar local, 

deixando a produção e o comércio de alimentos sob controle de grandes empresas 

transnacionais, dificultando o acesso para as camadas da população mais 

desfavorecidas socioeconomicamente  (BRASIL, 2017; GARCIA, 2016).   

 Os Sistemas Alimentares centrados na agricultura familiar, com técnicas 

tradicionais de cultivo e manejo do solo, vêm perdendo força em todo o mundo. Este 

sistema conserva o solo, utilizando a rotatividade de cultivo e combinando com a 

criação de animais, enriquecendo-o naturalmente; além de gerar empregos com o 

uso intenso da mão de obra e criação de uma rede de venda de alimentos que 

envolve desde pequenos comerciantes até mercados (BRASIL, 2014).  Além disso, 

destaca-se como forma de sustentabilidade e objetiva fortalecer a identidade do 

agricultor, resgatando suas raízes e estimulando a economia e a cultura regional. 

Nessa perspectiva, o alimento é produzido com baixo impacto ambiental e promove 

a qualidade de vida, de quem produz e de quem consome (AZEVEDO; PELICIONI, 

2012).  

 A agricultura familiar tem se destacado no Brasil. Em 2013, produzia em 

média 70% dos alimentos consumidos internamente, no entanto, ocupam apenas 

24% da área utilizada para comparados à agropecuária, estes tendogrande maioria 

das terras utilizadas para produção de commodities, como a soja (OPAS, 2017). 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que entre 

1990 a 2008 o crescimento da produção dos dois principais alimentos brasileiros, o 

feijão e o arroz foram de 54,9% e 62,5%, respectivamente, enquanto a produção de 

cana-de-açúcar cresceu 145% e a de soja, 200%. Em 2006, a produção de soja 

contribuía com 18,8% do valor da produção agrícola brasileira. Em 2017, a 

participação da soja no valor da produção nacional foi de 35,1%. O problema nesse 

crescimento se deve ao fato de que essa produção não se destina ao consumo 

humano direto; serve em grande parte para alimentar o gado de abate, e a carne 

produzida exportada para sociedades industrializadas (IBGE, 2006; ABRANDH, 

2013; IBGE, 2018). 

Os sistemas intensivos de produção animal consomem grandes quantidades 

de rações fabricadas com ingredientes de monoculturas (soja e milho), que por sua 

vez dependem do uso intensivo de insumos químicos, que contaminam o solo, as 

fontes de água e comprometem a biodiversidade – e prejudicam todo um sistema 
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alimentar. A busca por alimentos orgânicos e de base agroecológica, assim como a 

diminuição da demanda de alimentos de origem animal incentivam a agroecologia 

familiar e fomentam um sistema alimentar social e ambientalmente sustentável 

(BRASIL, 2014).  

 No Brasil existem diversos sistemas de produção de alimentos que buscam a 

preservação ambiental e isenção de contaminantes químicos, como a Agricultura 

Orgânica, a Biodinâmica, a Permacultura, entre outras, sendo todas subordinadas 

ao nome comum de Agricultura Orgânica (ALTIERI, 2002). Esta se baseia em 

atender requisitos sociais, considerar aspectos culturais, preservar recursos 

ambientais e considerar a inclusão política, empoderando seus atores, e assim 

levando à obtenção de resultados econômicos favoráveis ao conjunto da sociedade 

– ou seja, uma Agricultura Sustentável (AZEVEDO, PELICIONI, 2011). Segundo 

dados do MapaSAN 2015, dos 2.389 municípios participantes da pesquisa, 73,9% 

relataram de feiras livres (6.073 feiras livres em 1.767 municípios). Destas, a maior 

ocorrência é a de Feiras Livres de Alimentos Convencionais (não orgânicos), que 

podem ou não comercializar alguns produtos orgânicos ou agroecológicos. Apenas 

8,7% apresentaram Feiras Livres do tipo que comercializam exclusivamente ou 

majoritariamente produtos orgânicos e/ou agroecológicos, em 209 municípios 

(CAISAN, 2018). 

 Pesquisar e discutir o Sistema Alimentar com base no conceito de 

sustentabilidade se faz necessário em um momento que persistem e agravam-se 

problemas ambientais e sociais, demonstrando uma grande iniquidade e 

institucionalização de processos econômicos bastante excludentes, que repercutem 

na insegurança alimentar e nutricional das populações (AZEVEDO, RIGON, 2011). 
 

2.2 A GARANTIA DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

A escassez de alimentos e a fome ocorrem nos países mais pobres e entre 

pessoas com menos recursos financeiros, também atingindo os diferentes gêneros e 

etnias. De acordo com estimativas da FAO, entre 1998 até 2000, existiam cerca de 

799 milhões de pessoas sofrendo com a escassez de alimentos, tudo isso no mundo 

não industrializado (FAO, 2015). O problema não se caracteriza pela escassez de 

alimentos em si. Segundo o mesmo órgão, nos anos 90 a produção agrícola poderia 

alimentar mais de 12 bilhões de pessoas. Se trata de um número bastante 
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significativo, quando verificamos que, no ano 2000, a população mundial era de 

pouco mais de 6 bilhões de habitantes (CONTRERAS, GRACIA, 2011). 

A discussão da fome enquanto violação de um direito fundamental e oriundo 

de problemas sociais teve início no Brasil com o médico e sociólogo Josué de 

Castro, que introduziu os conceitos de áreas alimentares, áreas de fome endêmicas 

e epidêmicas, de subnutrição e traçou o primeiro mapa da fome no país 

(VASCONCELOS, 2008). Ele trouxe o debate sobre os determinantes sociais e, o 

que inicialmente era visto apenas do aspecto fisiológico, começou a ser discutido 

sob as esferas econômica, política e social (LEÃO, RECINE, 2011).     

Em seu livro Geografia da Fome (1946), Josué de Castro trazia à discussão algo 

que ainda descreve a realidade:    

A alimentação do brasileiro tem-se revelado, à luz dos inquéritos sociais 
realizados, com qualidades nutritivas bem precárias, apresentando, nas 
diferentes regiões do país, padrões dietéticos mais ou menos incompletos e 
desarmônicos. Numas regiões, os erros e defeitos são mais graves e vive-
se num estado de fome crônica; noutras, são mais discretos e tem-se a 
subnutrição. Procurando investigar as causas fundamentais dessa 
alimentação em regra tão defeituosa e que tem pesado tão duramente na 
evolução econômico-social do povo, chega-se à conclusão de que elas são 
mais produtos de fatores socioculturais do que de fatores de natureza 
geográfica (CASTRO, 2008, p.34). 

 
Após a Revolução Verde, que foi um conjunto de iniciativas tecnológicas que 

proporcionou uma grande produção e abastecimento de alimentos, o mundo passou 

a viver uma nova situação: a quantidade de alimentos ultrapassava a quantidade de 

pessoas no mundo, que teoricamente garantiria o fim da fome. Porém, pode-se 

observar que a fome não se deve à falta de alimentos, e sim ao modo em que os 

alimentos são produzidos e distribuídos. A produção de alimentos está cada vez 

mais concentrada nas mãos de menos produtores, e os problemas da fome vem se 

agravando em muitos países, acentuando os problemas sociais (PORTO 

GONÇALVES, 2004). 

A preocupação com o combate à fome se iniciou no Brasil, em programas de 

caráter assistencialista e compensatório, visando à compra de alimentos básicos, 

industrializados ou formulados para distribuição às populações biológica e 

socialmente vulneráveis (LEÃO, RECINE, 2011). A partir da década de 1990 

consolidou-se o movimento de reafirmação do Direito Humano à Alimentação 

Adequada e Saudável (AAS), tendo espaço na Conferência Internacional de Direitos 
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Humanos, em Viena, em 1993; e em 1996, na Cúpula Mundial de Alimentação. O 

Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) refere-se a todas as pessoas, e 

envolve o direito a estar livre da fome e da má nutrição, como também o direito à 

alimentação adequada, livre de contaminantes e agrotóxicos, com acesso à 

informação e à diversidade, entre outros direitos. (ABRANDH, 2013). No Brasil, o 

Direito Humano à Alimentação Adequada foi reconhecido e incorporado à 

Constituição Federal em 2010, com a alteração do artigo 6°, reconhecendo a 

alimentação como um direito social (BRASIL, 2010).   
 

A Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) consiste na realização do direito 
de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em 
quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades 
essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que 
respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica 
e socialmente sustentáveis (Artigo 3°, Lei n° 11.346 – LOSAN). 

 
O contexto atual da SAN não se refere somente à situação de fome e 

insegurança alimentar da população, mas também garantir o acesso a uma AAS. As 

preocupações com a desnutrição e as carências nutricionais específicas, juntamente 

com o aumento das DCNT, recaem sobre o setor saúde e faz com que este tenha 

incorporado a responsabilidade de políticas e programas de alimentação e nutrição 

no Brasil (ALVES, JAIME, 2014). As políticas de SAN devem discutir o acesso ao 

alimento juntamente com as questões acerca da adequação da alimentação e 

saúde, que envolve todo o sistema alimentar, desde a produção até o consumo, 

favorecendo escolhas alimentares conscientes e saudáveis (CAISAN, 2017).  

 

2.3 PRÁTICAS ALIMENTARES E O AMBIENTE ALIMENTAR 

Um ambiente alimentar pode ser definido como a oferta de alimentos que afetam 

a dieta dos indivíduos, seja por meio de estabelecimentos de venda ou serviços de 

alimentação, ou mesmo por meio de hortas caseiras ou comunitárias. Ou seja, um 

sistema que permita que os indivíduos tenham acesso aos mais variados alimentos 

(BOYLE et al., 2007; STORY et al., 2008). 

O aumento do consumo de alimentos ultraprocessados é uma das principais 

causas da pandemia de obesidade e DCNT no mundo. A substituição de alimentos 

in natura por produtos prontos para consumo aconteceu nos países desenvolvidos 

durante o século 20, e foi chegando aos países emergentes, com o crescimento da 
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economia e do crescimento das indústrias transnacionais (MOUBARAC et al., 2013). 

No Brasil, a presença de produtos ultraprocessados cresce exponencialmente, e 

demonstra a necessidade de estudos que investiguem as características regionais, 

culturais e socioeconômicas, bem como as práticas culinárias sobre os padrões de 

alimentação (MARTINS et al., 2013). 

Os hábitos alimentares, antes diferenciados culturalmente, estão sendo 

substituídos por dietas padronizadas, de fácil acesso em relação à compra e 

longevidade do produto alimentar, e definidas por parâmetros do sistema moderno 

de produção de alimentos. Os avanços tecnológicos e o aumento da escala de 

produção criaram uma oferta de alimentos desconectada da sazonalidade, com 

oferta contínua e com menor preço. A perda da identidade cultural e, principalmente, 

as repercussões socioambientais – uso dos agrotóxicos, mecanização do trabalho e 

mau uso do solo – traz uma série de riscos à saúde (AZEVEDO, 2011).   

 O processo de transição nutricional, no qual as sociedades modernas 

adotaram uma dieta com elevada proporção de açúcares e gordura saturada e baixa 

ingestão de fibras, ocorreu concomitantemente aos processos de transição 

demográfica e epidemiológica. O recuo da escassez de alimentos - embora ainda 

presente em alguns países – e a industrialização levaram a um quadro de aumento 

da prevalência da obesidade e maior ocorrência das DCNT, com o aumento da 

disponibilidade dos grãos processados, alimentos processados, com aditivos e 

conservantes (MONDINI, GIMENO, 2011). O padrão de consumo brasileiro ainda é 

formado pelo arroz e feijão, correspondendo a quase um quarto da alimentação. Os 

alimentos in natura e minimamente processados correspondem a quase dois terços 

do total de calorias, segundo dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 

2008-2009 (BRASIL, 2014). No entanto, o consumo de ultraprocessados é maior em 

áreas urbanas, sendo mais consumidos por mulheres e pessoas mais jovens e 

quanto maior o consumo de ultraprocessados, menor o consumo de frutas e 

hortaliças entre estes indivíduos (CANELLA et al., 2018). 

 A renda e o poder de compra também são importantes neste processo de 

transição nutricional, pois a variação entre renda da população e preço dos 

alimentos tem influência direta no consumo, principalmente entre as populações 

mais pobres. O aumento da renda está diretamente relacionado ao aumento do 

consumo e da variedade alimentar de uma população, principalmente na proporção 

energética de proteínas (alimentos de origem animal) e lipídios (MONDINI, GIMENO, 
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2011). Além disso, as escolhas dependerão da cultura alimentar e do acesso. O 

Brasil é um país de dimensões continentais, com grande diversidade ambiental e 

geográfica, determinando diferentes hábitos alimentares nas suas diversas regiões. 

A região Norte, por exemplo, destaca-se pela prevalência do consumo regular de 

peixe, com menor consumo de feijão; diferente da região Centro-Oeste, que tem a 

maior prevalência de consumo de feijão do Brasil (JAIME et al., 2015). 

 Existe uma tendência em investigar os contextos alimentares a partir do 

ambiente local (bairros, comunidades), no entendimento que este contexto, 

juntamente com as desigualdades sociais e diferenças raciais podem ter influência 

sobre a saúde dos indivíduos, afetando inclusive as escolhas alimentares (DIEZ 

ROUX; MAIR, 2010; KOWALESKI-JONES; WEN, 2013). 

 Alguns estudos vem sendo realizados com a finalidade de investigar as 

relações entre o ambiente alimentar e o consumo de alimentos relacionados à uma 

alimentação saudável (POWELL et al., 2007; CORRÊA et al., 2015; MOTTER et al., 

2015; LOPES et al., 2017; MAZIERO et al., 2017; COSTA et al., 2018). Em São 

Paulo, verificou-se que áreas com maior concentração de feiras livres e sacolões 

apresentavam maiores taxas de consumo de frutas e hortaliças entre adultos (JAIME 

et al., 2011). Em Belo Horizonte (MG), observou-se um aumento no consumo de 

frutas e hortaliças à medida que havia uma maior quantidade de equipamentos de 

comercialização desses alimentos. Também se observou que à medida que 

aumentava a renda do bairro, aumentava a oferta de estabelecimentos de comidas e 

bebidas, incluindo restaurantes e supermercados (PESSOA et al., 2015).  

Em outro estudo, no município de Jundiaí (SP), observou-se que feiras-livres 

e feiras direto do produtor se localizam em áreas mais centrais da cidade, e nas 

áreas mais periféricas, com menor renda e escolaridade, existia menor oferta de 

feiras e supermercados, concluindo-se que a falta de locais que ofereçam alimentos 

in natura e minimamente processados em bairros periféricos pode levar a população 

a enfrentar dificuldades em ter boas escolhas alimentares (FORTES et al., 2018).  

 A renda total da área pode se mostrar um fator importante, associado 

positivamente ao consumo de frutas e hortaliças. A privação social, as más 

condições de trabalho e situação de moradia precária podem afetar o 

comportamento e as escolhas alimentares. O comércio de alimentos tende a se 

concentrar em regiões com maior poder aquisitivo, e essas áreas também 

apresentam melhor estrutura de transporte, favorecendo a busca por comércio de 
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alimentos mais variados (PESSOA et al., 2015). Locais com acesso limitado ao 

alimento in natura, acabam por facilitar o acesso aos alimentos ultraprocessados e 

consequentemente, o consumo pela população destes locais (DREWNOWSKY; 

SPECTER, 2004). 

 Uma iniciativa capaz de auxiliar o ambiente alimentar em comunidades mais 

desfavorecidas é a criação de equipamentos públicos de comércio de alimentos, que 

constitui a mais comum e significativa ação de abastecimento em nível local. São 

mercados públicos, feiras-livres, sacolões e hortas, concebidos como instrumentos 

de regularização do varejo, conseguindo inclusive reduzir a intermediação mercantil, 

fornecendo espaços para os produtores locais e com isso, estimulando a produção 

regional (MALUF, 1999). 

O excesso de peso, e por consequência as DCNT podem ser evitadas. O 

ambiente é fundamental para moldar as escolhas das pessoas, melhorando os 

hábitos alimentares e de prática de atividade física, sendo importante a 

implementação de políticas baseadas em evidências que auxiliem a população na 

melhoria de seus hábitos (WHO, 2018). Estudos que indiquem a distribuição dos 

equipamentos públicos de comércios de alimentos e as condições socioeconômicas 

são necessários para conhecer a realidade das comunidades, e assim melhorar as 

políticas públicas neste sentido, a fim de ampliar o acesso a uma alimentação 

adequada e saudável e promover a melhoria da saúde da população. 

 

2.4 ENTORNO ESCOLAR E CONSUMO ALIMENTAR DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES 

A obesidade infanto-juvenil está associada ao desenvolvimento de DCNT, 

como diabetes e hipertensão, a problemas psicológicos na vida adulta e a morte 

prematura. Segundo dados da OMS, em 2016 mais de 340 milhões de crianças e 

adolescentes entre 5 e 19 anos de idade estavam acima do peso no mundo (WHO, 

2018). A PeNSE 2015 revelou que 23,7% das crianças e adolescentes brasileiras, 

cerca de três milhões, apresentavam excesso de peso em 2015 (IBGE, 2016). 

A alimentação adequada na infância fornece o desenvolvimento normal e 

diminui as chances de ocorrência de excesso de peso na vida adulta. A alimentação 

das crianças brasileiras tem se mostrado rica em alimentos ultraprocessados e 

inadequada quanto aos micronutrientes, revelando uma baixa qualidade na dieta 
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(CARVALHO et al., 2015). As escolhas alimentares nessa fase da vida sofrem 

influências familiares, quando na infância; e de elementos psicossociais, culturais e 

econômicos, na adolescência. Os hábitos formados neste momentos poderão ser 

perpetuados por toda a vida, sendo aconselhável o incentivo ao consumo de 

alimentos saudáveis desde cedo (CARDOSO et al., 2015).   

O estilo de vida familiar mostra-se importante para o desenvolvimento do 

excesso de peso em crianças e adolescentes, uma vez que os exemplos são 

fundamentais na construção dos hábitos individuais e se perpetuarão pela vida 

adulta. Isso inclui os as práticas alimentares, a forma de preparo, hábitos de compra 

e disponibilidade domiciliar dos alimentos (ROSSI; RAUEN, 2008; ASSIS, 2017). 

Isso deve ser bastante consolidado na infância, porque a adolescência é marcada 

pelo aumento da independência nas escolhas, incluindo a alimentação, sendo uma 

fase importante de influências do ambiente sobre o comportamento alimentar, 

inclusive porque estes indivíduos passam a fazer mais refeições fora de casa, 

aumentando a ingestão de alimentos do tipo fast food (LASKA et al., 2010).  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define adolescência como sendo o 

período da vida que se inicia aos 10 anos de idade e termina aos 19 anos completos 

(WHO, 1986). O padrão alimentar característico desta fase da vida inclui o consumo 

excessivo de refrigerantes e junk foods, uma dieta monótona e desequilíbrios 

alimentares, assim como a não realização de algumas refeições, como café da 

manhã (MESSIAS et al., 2016). Dados da POF de 2008-2009 indicaram que 

adolescentes consomem menos feijão, verduras e legumes quando comparados a 

adultos e idosos, maior consumo de refrigerantes, sucos e refrescos e um consumo 

de biscoitos recheados quatro vezes maior que em adultos (IBGE, 2011). 

A escola é considerada um importante ambiente de práticas alimentares, 

caracterizando-se como um espaço de formação e potencialização de hábitos. Os 

adolescentes passam em média cinco horas na escola e esta, busca estimular 

habilidades como a autonomia, o senso crítico, o protagonismo, entre outras 

(BRASIL,  2007). Porém, pesquisas demonstram que o ambiente escolar vem 

contribuindo para adoção de práticas alimentares não saudáveis entre escolares 

(BRASIL, 2006). As escolas e seus entornos podem fornecer uma variedade de 

alimentos que podem contribuir para uma dieta obesogênica (HORST et al., 2008). 

Assim, a preocupação com o entorno escolar se faz importante para entender a sua 

influência sobre a saúde dos escolares (SANTOS et al., 2019). No Paraná, a 
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Secretaria de Educação preconiza alocar os alunos em escolas próximas as suas 

residências, ou do seu local de trabalho (SEED, 2018). 

Diante disso, se faz importante compreender o ambiente no qual as crianças 

e adolescentes estão inseridas e, por consequência, sofrem influências. Uma 

revisão narrativa observou que a maioria dos estudos em países de maior renda, 

demonstrou uma maior concentração de restaurantes de fast food no entorno 

escolar, especialmente perto de escolas de ensino médio ou de escolas em bairros 

de menor renda (CORRÊA et al., 2015).  

No Reino Unido, um estudo com 92 escolas observou que as crianças que 

tinham maior acesso a pontos de venda de alimentos ultraprocessados 

apresentaram maior consumo de refrigerantes e sucos industrializados. Por outro 

lado, crianças com maior disponibilidade de alimentos saudáveis na vizinhança 

apresentaram menor consumo de refrigerantes. Além disso, a presença de comércio 

de alimentos saudáveis esteve associada a um menor peso entre as crianças 

(JENNINGS et al., 2011). 

Em Santos/SP, um estudo que buscou relacionar a oferta de alimentos no 

entorno escolar encontrou que, em duas das três escolas avaliadas, existia uma 

maior concentração de oferta de comércio de alimentos classificados como 

ultraprocessados. Na outra região, apesar de existir uma maior oferta de alimentos 

minimamente processados, estes estavam menos aglomerados ao redor da escola 

do que a oferta de alimentos ultraprocessados (LEITE et al., 2012).  

Em Florianópolis/SC, um estudo entre escolares da rede pública e privada encontrou 

associação entre prevalência de sobrepeso e obesidade e utilização de padaria 

entre estudantes da rede pública. Na rede privada, escolares que utilizavam 

supermercados apresentavam menor frequência de excesso de peso que os que 

não utilizavam esse tipo de comércio (MOTTER et al., 2015). Porém, esse tipo de 

comércio pode favorecer ou não uma alimentação saudável, pois ao mesmo tempo 

que comercializa frutas, hortaliças e cereais, com ampla variedade e preços 

competitivos, o que facilita a compra das famílias, também oferece muitos alimentos 

ultraprocessados, que podem contribuir para o excesso de peso da população 

(POPKIN, 2006; HUTCHINSON et al., 2012;  MOTTER et al., 2015).   
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3 METODOLOGIA 
 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

  

O estudo é do tipo analítico, de delineamento transversal. Faz parte do projeto 

intitulado “Excesso de peso e características do ambiente escolar em estudantes de 

Curitiba, Paraná”, que objetivou investigar a associação do excesso de peso com as 

características demográficas e socioeconômicas do ambiente escolar e 

comportamentos relacionados à saúde em alunos do 6° ano do Ensino Fundamental 

ao 3° ano do Ensino Médio, matriculados em escolas do município no ano de 2017. 

Para esta dissertação, foram empregados os dados referentes ao consumo 

alimentar de frutas e hortaliças de escolares e a localização das escolas estaduais; e 

do ambiente alimentar no município, em relação aos equipamentos públicos que 

comercializavam frutas e hortaliças em Curitiba, Paraná. 

 

3.2 LOCAL DO ESTUDO E CARACTERÍSTICAS 

 

 O município de Curitiba é a capital do estado do Paraná e sua área é de 

435.036 Km2, sendo quase 75% constituído por área urbana. A população no último 

censo em 2010 foi de 1.751.907 pessoas e a população estimada em 2018, segundo 

o IBGE, foi de 1.917.185 pessoas. Com população predominantemente branca, 

78,88%, apresenta um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 

0,823, considerado muito alto (de 0,8 a 1); uma taxa de escolarização de 6 a 14 

anos de idade de 97,6%. Sobre a infraestrutura do município, a coleta de lixo é 

realizada para 100% dos domicílios, 99,08% dos domicílios estão ligados à rede 

geral de abastecimento de água, 99,66% com energia elétrica por companhia 

distribuidora, e esgotamento sanitário adequado em 96,3% do seu território (IPPUC, 

2015).  

 Curitiba se divide em 10 regionais (Figura 1), com 75 bairros ao todo. As 

regionais com maiores áreas são a regional Boa Vista, CIC e Santa Felicidade. 

Porém, as que contêm maior densidade populacional são as regionais Matriz e 

Portão, a primeira apresentando quase o dobro da densidade demográfica da 

segunda. Em 2010, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD), a Renda Domiciliar Média (RDM) em Curitiba foi de R$ 3.774,19; sendo o 



35 
 

rendimento per capita médio de R$1.424,60 – valor acima do nacional, que era de 

R$ 668,00. Os bairros apresentam uma grande variação da renda domiciliar média. 

Os bairros com maiores RDM são: o Batel, pertencente à regional Matriz, com RDM 

de R$ 9.815,00, Jardim Social, de mesma regional, R$ 9.488,00 e Mossunguê, de 

regional Santa Felicidade, R$ 9.326,00. Os bairros com menores RDM são: São 

Miguel, pertencente à regional CIC, com RDM de R$ 1.653,00, Tatuquara e 

Caximba, ambos da regional Tatuquara, com R$ 1.657,00 e 1.613,00 

respectivamente (IPPUC, 2015).   

 
FIGURA 2 – REGIONAIS E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA, PARANÁ, BRASIL, 2018 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

FONTE: Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC, 2018). 
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3.3  COLETA DE DADOS  

3.3.1 Ambiente Alimentar 

 
Para a descrição do ambiente alimentar, foi realizada a quantificação dos 

pontos de venda de alimentos registrados na Secretaria de Abastecimento da 

Prefeitura de Curitiba (SMAB), no mês de janeiro de 2018, sendo: feiras, mercados 

públicos e sacolões, criando-se assim um banco de dados relacionando todos os 

equipamentos de venda de alimentos registrados. Para designar esses pontos de 

venda, a prefeitura do município utiliza o termo “Equipamentos Públicos”, e este 

termo foi incorporado à escrita.   

Ao longo da coleta de dados, foi realizado o acompanhamento do site da 

Secretaria para verificar adição ou exclusão de novos espaços. Os dados utilizados 

foram: nome, endereço, dia e horário de funcionamento e tipo do instrumento. Todas 

essas informações podem ser acessadas por meio do site da Secretaria 

(http://www.curitiba.pr.gov.br/ secretarias/equipamentos/abastecimento/9). Os 

critérios para inclusão dos equipamentos de venda de alimentos na pesquisa foram: 

serem administrados pela SMAB, fazendo parte do Plano Municipal de Segurança 

Alimentar e Nutricional (PLAMSAN) planejado pelo município e serem de livre 

acesso à população.  

No município também existem os chamados Armazéns da Família, que são 

unidades fixas de abastecimento, onde é realizada a comercialização de gêneros 

alimentícios e produtos de higiene, com os preços 30% mais baixos que o mercado 

formal (PREFEITURA DE CURITIBA, 2019). Porém estas unidades não foram objeto 

da presente pesquisa, por não ofertarem frutas e hortaliças, e terem acesso restrito 

aos moradores do município cadastrados, que possuam renda familiar de no 

máximo cinco salários mínimos.   

Os equipamentos participantes da pesquisa consistem em oito tipos, sendo 

eles: Feiras Livres, Feiras Livres Noturnas, Feiras Gastronômicas, Feiras de 

Orgânicos, Mercados Públicos Regional e Municipal, Direto da Roça, Programa 

Nossa Feira (PNF) e Sacolão da Família. O Quadro 1 descreve as características 

destes equipamentos e a figura 2 demonstra a distribuição destes equipamentos no 

município. 
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QUADRO 1 – DESCRIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE VENDA DE ALIMENTOS EM 
CURITIBA, PARANÁ, 2018. 

 
Tipo de Instrumento Características 
Feira Livre Feiras volantes que acontecem todos os dias, 

em diferentes bairros, no horário da manhã. 
Predomina a comercialização de produtos 
hortifrutigranjeiros, complementada com outros 
produtos como: cereais, carne, peixe e frango, 
doces caseiros, lanches, frios e laticínios, 
temperos, armarinhos etc.  

Feira Livre Noturna Feiras volantes que acontecem todos os dias 
em diversos bairros, do horário da tarde até a 
noite. Nestas, além dos produtos das Feiras 
Livres, o consumidor encontra também 
comidas típicas regionais e internacionais. 

Feira de Orgânicos A Feira Orgânica tem como objetivo 
comercializar frutas e verduras cultivadas de 
forma orgânica, por meio da agricultura familiar 
e certificados junto à prefeitura.  

Feira Gastronômica Feiras exclusivamente reservadas para 
refeições, com comidas típicas de diversos 
países e de algumas regiões brasileiras. 

Direto da Roça e Mar Objetiva dar oportunidade para o produtor rural 
da região metropolitana comercializar seus 
produtos. Acontece em locais pré-
determinados da cidade, preferencialmente em 
bairros onde não existam feiras livres.  

Sacolão da Família Unidades sob a responsabilidade da Prefeitura 
Municipal, tendo concessão para 
permissionários. Tem abrangência social e 
objetiva proporcionar à população acesso a 
frutas e hortaliças, através de uma política de 
preço único. 

Programa Nossa Feira 
(PNF) 

Segue o mesmo princípio do Programa 
Sacolão da Família, porém de forma volante, 
em variados dias da semana e bairros. 

Mercado Municipal e 
Regional 

Mercados públicos que consistem em venda 
de frutas e hortaliças, cereais, flores, ervas e 
especiarias, entre outros.  

FONTE: As autoras, adaptado de SMAB Curitiba (2018). 
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FIGURA 3: DISTRIBUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE VENDA DE FRUTAS E 
HORTALIÇAS POR TIPO DE EQUIPAMENTO EM CURITIBA, PARANÁ, MARÇO A DEZEMBRO, 

2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FONTE: As autoras (2018) 

 

A coleta de dados da disponibilidade e preço dos alimentos foi realizada em 

todos os equipamentos de venda descritos anteriormente, e ocorreu entre os meses 

de março a dezembro de 2018. Evitou-se realizar coleta em feriados e dias de 

chuva, para evitar perdas de coleta, por ausência dos comerciantes. Entre os dias 

21 de maio até o dia 15 de junho, houve uma interrupção na coleta, em decorrência 

da greve dos caminhoneiros, para evitar alteração nos dados, como alta nos preços 

ou diminuição da variedade dos alimentos, em decorrência da falta de 

abastecimento. A equipe de coleta de dados era composta pela mestranda e por 
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alunas do curso de graduação em Nutrição, vinculadas ao projeto por meio da 

iniciação científica. Todas as envolvidas passaram por capacitação prévia para 

entendimento do instrumento e treinamento dos procedimentos da pesquisa. 

Os procedimentos de coleta consistiam em: chegar na feira cerca de 1h após 

o seu início, para que todas as barracas estivessem completas; listagem de todas as 

barracas, numerando-as e registrando o produto ofertado, como por exemplo: frutas 

e hortaliças, cereais, carnes e pescados, doces e conservas, artesanato etc. Após 

essa etapa, iniciava-se a aplicação do instrumento. O avaliador se apresentava ao 

responsável pelo estabelecimento, explicando no que consistia a pesquisa e 

apresentando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Com a 

permissão, o avaliador preenchia o instrumento por meio de observação – contando 

as variedades dos alimentos e anotando os preços – vez ou outra consultando o 

comerciante responsável, caso alguma informação não estivesse visível. Esse 

procedimento foi realizado em todas as barracas que ofertassem frutas e hortaliças. 

A avaliação do acesso às frutas e às hortaliças foi realizada por meio do 

Instrumento de Avaliação de estabelecimentos de comercialização de alimentos 

para consumo no domicílio – ESAO-s Feiras Livres, proposto por Duran (2011) 

(APÊNDICE 1). O instrumento consiste em verificar a disponibilidade, variedade e 

menor preço de 10 frutas e 10 hortaliças mais consumidas no Brasil, segundo a 

Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF 2008-2009). Para esta pesquisa, foram 

adicionadas uma fruta (melão) e uma hortaliça (vagem) à lista, pois estas têm alta 

prevalência de consumo na região sul (IBGE, 2011). No estudo realizado por Duran 

(2011) na avaliação das feiras optou-se por analisar a primeira e a última barraca de 

cada equipamento de venda de alimentos, pois se tratava de uma validação de 

instrumento. No presente estudo, como o objetivo era conhecer de forma detalhada 

as características dos locais, optou-se por obter as informações de todas as 

barracas presentes em cada equipamento.  

A disponibilidade era obtida por meio da observação da presença do alimento 

constante na lista (sim; não), e a variedade por meio da quantidade de tipos 

ofertados da fruta ou hortaliça (número de variedades presentes, como por exemplo: 

bananas prata, caturra, da terra – 3 variedades). Diante das variedades, registrava-

se o preço mais baixo de cada tipo de fruta e hortaliça encontrado naquela barraca 

para cada um dos itens constantes da listagem, sendo registrada a variedade de 

menor valor. A escolha em registrar o menor preço se deu pelo entendimento de que 
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o consumidor busca o melhor acesso ao alimento, incluindo a economia na compra 

(DURAN, 2013). O instrumento encontra-se no Apêndice 1.   

O acesso aos equipamentos públicos foi avaliado por meio do Instrumento de 

avaliação do acesso aos alimentos para consumo no domicílio (HFSI) proposto por 

Duran (2011). A avaliação se deu por meio da disponibilidade, variedade e 

publicidade de frutas e hortaliças, disponibilidade de alimentos “a preço fixo” e 

alimentos orgânicos, e venda de produtos ultraprocessados. A presença de produtos 

ultraprocessados e a publicidade relacionada a estes pontuava negativamente; e os 

itens relacionados à alimentação saudável e publicidade, pontuava positivamente. 

No total, o instrumento varia de 0 a 15 pontos e permite a comparação entre os 

equipamentos, demonstrando a qualidade destes quanto maior pontuação for 

atingida (DURAN, 2013).  

As informações referentes à área, população, densidade demográfica e renda 

média domiciliar das regionais de Curitiba foram obtidas a partir de dados 

secundários, do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba 

(http://www.ippuc.org.br/#) (IPPUC, 2015), sendo estes formulados a partir do Censo 

Demográfico de 2010. A renda média domiciliar é a média da soma dos rendimentos 

mensais dos moradores dividido pelo número de seus moradores. É considerada 

mais adequada para análise da capacidade de aquisição de bens e serviços, por ser 

atribuída igualmente para cada um dos residentes do domicílio (BRASIL, 2010). 

 

3.3.2 Consumo Alimentar dos Escolares 

 
A avaliação do consumo de frutas e hortaliças foi realizada em adolescentes, 

escolares do 6° ano do ensino fundamental ao 3° ano do ensino médio do turno 

diurno das escolas estaduais de Curitiba. A amostra foi calculada considerando o 

número de alunos matriculados (n = 110.238), prevalência desconhecida do 

desfecho de 50% (para maximizar o tamanho amostral), margem de erro de quatro 

pontos percentuais e nível de confiança de 95%, resultando em 597 estudantes. 

Para considerar o efeito do delineamento do estudo, o tamanho amostral foi 

multiplicado por 2, e adicionado o percentual de 20% ao total para compensar 

recusas, totalizando uma amostra de 1.437 estudantes. Com a estimativa amostral 

proposta é possível identificar uma razão de prevalência de 1,38, equivalente a 

prevalência de 25% entre expostos e 18% não-expostos, com poder de 80% e nível 
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de confiança de 95%. O cálculo de amostra foi realizado no programa OpenEpi – 

online de livre acesso (http://www.openepi.com).  

A partir da definição do número da amostra, definiu-se o número de alunos 

para cada escola (n = 48), resultando em 30 unidades escolares. Conforme lista 

disponibilizada pela Secretaria de Educação do Paraná (SEP, 2015), foram 

sorteadas da listagem total das escolas estaduais em um sorteio aleatório simples. 

Da mesma forma, um ano escolar (série) e uma turma foram sorteadas. Caso o 

número de alunos da turma não atingisse o número de alunos para amostra, outra 

turma era sorteada. 

A coleta de dados dos escolares foi realizada no período de março de 2016 a 

abril de 2017, sendo composta por questionário estruturado e auto preenchível, 

composto por questões de múltipla escolha, em versão impressa, composto por 

questões demográficas, práticas alimentares e comportamentos relacionados à 

saúde, a ser respondido em sala de aula com auxílio dos pesquisadores. Os alunos 

foram convidados a participar, inicialmente sendo informados do que consistia a 

pesquisa pela pesquisadora, que em seguida explicava os procedimentos de 

preenchimento, e permanecia presente até o final, para sanar dúvidas que poderiam 

surgir.  

Para essa dissertação foram selecionadas variáveis demográficas: sexo 

(masculino, feminino) e faixa etária (faixa etária de 10 a 14, de 14 a 16 e 17 ou 

mais). Para estimar a frequência do consumo alimentar, utilizou-se o instrumento 

elaborado por Molina et al. (2010), com base em estudos realizados com crianças e 

adolescentes brasileiras. O instrumento compreende a frequência de consumo 

semanal de 18 itens alimentícios. Neste estudo, foram consideradas as frequências 

semanais de frutas, legumes e verduras, sendo considerado consumo regular 

aquele referido em cinco ou mais dias na semana (APÊNDICE 2). O comportamento 

e hábitos dos alunos foi avaliado por meio de uma questão relativa ao tempo que o 

aluno percebia em relação ao deslocamento de casa até a escola (de 0 a 10 

minutos, 11 a 20 min, 21 a 30 min, 31 a 59 min, 1 hora ou mais); e outra referente a 

quantos dias na semana o aluno costumava comprar alimentos em pontos de venda 

próximos à escola (de nenhum dia na semana até de segunda à domingo). 

Todos os entrevistadores passaram por treinamento. O estudo piloto foi 

realizado em uma escola não sorteada para o estudo, no qual foram realizadas 
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todas as etapas do estudo com aplicação do questionário, e assim a redação do 

instrumento e os procedimentos de coleta dos dados foram revistos e ajustados. 

 

3.4  ANÁLISE DE DADOS 

 
A delimitação dos bairros e distritos seguiu os bancos de dados do Instituto 

de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC, 2019) disponibilizados no 

endereço: http://ippuc.org.br/geodownloads/geo.htm. Os pontos dos equipamentos 

foram delimitados anteriormente por meio do endereço disponibilizado no site da 

Prefeitura Municipal em um aplicativo de mapas (Google Maps). A partir daí, durante 

a aplicação dos instrumentos, foi realizada a identificação do ponto médio de cada 

equipamento de venda de alimentos.  

A partir do endereço dos equipamentos públicos de venda de alimentos, foi 

realizado o processo de georreferenciamento e construídos mapas temáticos, 

elaborados no software QGIS 2.18 Las Palmas (QUANTUM GIS TEAM, 2016), para 

representar as categorias das feiras no município de Curitiba. O QGIS é um projeto 

oficial da Open Source Geospatial Foundation (OSGeo), um Sistema de Informação 

Geográfica (SIG) de Código Aberto. Consoante a Archela e Théry (2008) esse tipo 

de mapa representa qualquer tema, o que vai além da simples representação do 

terreno.  

Para o mapa de densidade das feiras foi utilizado o estimador de densidade 

Kernel, contido no complemento Mapa de Calor no software QGIS. A densidade de 

Kernel determina uma vizinhança circular ao redor dos pontos amostrais, que 

corresponde ao raio de influência, e então é aplicada uma função matemática de 1, 

na posição do ponto, a 0, na fronteira da vizinhança (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2017). 
Foram aplicados buffers, ou seja, área de influência no entorno escolar de 

1,6km, utilizando o complemento MMGIS (http://michaelminn.com/linux/mmqgis/) no 

software QGIS 3.4 Madeira. Em seguida foram selecionados os equipamentos 

públicos que estavam dentro do raio com a função ‘selecionar por localização’. 

Posteriormente, com a camada de seleção foi realizada a junção das informações 

pela função ‘unir atributo pela posição’, para obter os equipamentos públicos 

pertencentes a cada raio de abrangência da escola. A escolha da área de influência 

se deu de acordo com a literatura, sendo considerado uma distância possível a ser 
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percorrida, para compra de alimentos (MOORE et al., 2009; LASKA et al., 2010; 

LEUNG et al., 2011; DURAN, 2013). 

O índice de Moran Global foi aplicado com auxílio do plugin SAGA do 

software QGIS para Moran Global (I) e Local (LISA) foi utilizado o software Geoda. O 

índice de Moran indica que -1 o agrupamento de valores dissimilares; 0 não é 

autocorrelação; +1 indica agrupamento de valores semelhantes. Para o Moran 

(LISA) fui utilizada a função K de Ripley do vizinho mais próximo na análise. 

Para observação dos indicadores socioeconômicos e demográficos foram 

utilizadas as informações referentes à área, população, densidade demográfica e 

RMD das regionais de Curitiba, obtidas a partir de dados secundários, do Instituto de 

Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (http://www.ippuc.org.br/#), a partir do 

Censo Demográfico de 2010. Os tercis de RMD foram: 1° tercil de R$1.674 a 3.261, 

2° tercil de R$ 3.262 a 4.850, e 3° tercil de R$ 4.851 a 6.439. 

Para análise dos dados de consumo alimentar dos escolares, os 

questionários foram codificados e digitados duplamente em planilha do Microsoft 

Office Excel. A conferência da digitação e correção das inconsistências foi então 

realizada. 

A análise descritiva dos dados foi realizada por meio do cálculo das 

distribuições de frequências absolutas (n) e relativas (%). Os pesos amostrais e os 

efeitos de delineamento do estudo (survey) foram considerados nas análises. A 

relação entre consumo regular de frutas e hortaliças (≥5 vezes por semana) e as 

variedades e preços destes alimentos foram investigadas por meio da correlação de 

Spearman. O nível de significância de 5% foi considerado. Os dados foram 

analisados por meio do programa Software for Statistics and Data Science – STATA, 

versão 14.0 (STATA Corp. College Station, Texas, USA). 

A fim de corrigir as diferenças na análise dos dados de preços das frutas e 

hortaliças relacionadas à sazonalidade, foi realizado o cálculo da razão de preços. 

Os preços registrados em cada dia da coleta de dados foram divididos pelos preços 

de venda, dos mesmos alimentos, praticados na Central de Abastecimento do 

Paraná (CEASA), unidade Curitiba, realizando-se o acompanhamento das 

Informações de Preços Diários por meio do site do CEASA 

(http://www.ceasa.pr.gov.br/modules/conteudo /conteudo.php?conteudo=798). Os 

preços utilizados para referência foram os mais baixos, encontrados no dia e da 

qualidade média ofertada. Desta forma, é possível verificar o quanto o preço ao 
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consumidor é maior do que aquele praticado pela principal fonte de abastecimento 

de frutas e hortaliças, e assim, comparar os diferentes locais ao longo do período de 

coleta de dados. 

 

3.5 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

A avaliação dos equipamentos públicos foi submetida como adendo ao 

Projeto e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Setor 

de Ciências da Saúde, da Universidade Federal do Paraná, com parecer 

consubstanciado de número 2.518.789, no dia 28 de fevereiro de 2018. Os 

participantes da pesquisa foram informados sobre os procedimentos da coleta de 

dados e tiveram acesso ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(APÊNDICE 3), e garantido o direito à recusa de participação do estudo. 

Em relação aos escolares, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) foi enviado aos responsáveis e o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido 

(TALE) foi entregue aos estudantes com idade entre 12 a 18 anos. As normas da 

resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde foram seguidas em todas as 

etapas da pesquisa e divulgação dos dados. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Setor de Ciências da Saúde (CEP/SD) da 

Universidade Federal do Paraná (protocolo nº1426615/2016). 
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4 RESULTADOS  
 

Os resultados serão apresentados neste capítulo sob forma de dois 

manuscritos: o primeiro foi submetido em Periódico Qualis superior a B3 em Saúde 

Coletiva, em 09 de agosto de 2019, conforme exigência do Programa de Pós-

Graduação em Saúde Coletiva. O segundo artigo será submetido em periódico a 

definir.  
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RESUMO 

 A maior disponibilidade de frutas, verduras e legumes (FLV) pode auxiliar no 

consumo destes alimentos. Objetivou-se investigar desigualdades na distribuição 

espacial da comercialização de FLV em Curitiba/PR. Foram mapeados 

equipamentos de venda de alimentos listados no site da Secretaria Municipal de 

Abastecimento. Dados de população e Renda Domiciliar das regionais 

administrativas foram obtidos do Censo Demográfico 2010. Os pontos de venda de 

alimentos foram georreferenciados e os índices de Moran aplicados para investigar 

distribuição espacial entre as regionais. Foram avaliadas 407 barracas, em 103 

equipamentos públicos que comercializavam FLV. Observou-se concentração na 

área central do município, com índice de Moran global de 0,99. Uma regional não 

apresentou nenhum equipamento.  Houve maior concentração dos equipamentos 

nas regionais de maior renda (9,82/10.000 hab) em relação àquelas com menor 

renda (2,60/10.000 hab) (p<0,001). Duas regionais apresentaram maior 

concentração de equipamentos com melhor qualidade no acesso às FLV (p=0,001) e 

uma com menor concentração e pior qualidade no acesso (p = 0,008). Existem 

iniquidades na oferta e na qualidade dos FLV em equipamentos públicos em 

regionais de menor renda, apresentando menor acesso a esses alimentos.  

 

Palavras-Chave: Distribuição espacial, Alimentação Saudável, Fatores 

Socioeconômicos, Políticas Públicas. 
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ABSTRACT 

A higher availability of Fruits and Vegetables (FV) may influence the 

consumption of these foods. This study aimed to investigate inequalities in the spatial 

distribution of FV in the city of Curitiba, State of Paraná, Brazil, through the mapping 

of Food sales equipment listed on the Curitiba City Hall Supply Department website. 

Data on population and household income of the administrative regions were 

obtained from the 2010 Demographic Census. The points of food sale were 

georeferenced and Moran indexes were performed to investigate spatial distribution 

among the regions. A total of 407 tents were evaluated in 103 public facilities that 

commercialized FV. We observed a concentration in the central areas of the city, 

with global Moran index of 0.99. One region did not present any equipment.  There 

was a higher concentration of equipment in the higher-income regions (9.82/10,000 

inhabitants) compared to those with the lower income (2.60/10,000 inhabitants) (p 

<0.001). Two regions presented higher concentration of equipment with more quality 

of access to FV (p = 0.001) and one region presented lower concentration and lower 

quality of access (p=0.008). We observed inequities in the supply and in the quality of 

FV available in public facilities in lower-income regions, presenting less access to 

these foods. 

 

  

Keywords: Spatial distribution, Healthy Eating, Socioeconomic Factors, Public 

Policies. 
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INTRODUÇÃO 
O aumento do consumo de alimentos ultraprocessados é uma das principais 

causas da pandemia de obesidade e Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) 

ao redor do mundo1. A substituição de alimentos in natura por produtos prontos para 

consumo aconteceu nos países desenvolvidos durante o século XX, e estendeu-se 

aos países emergentes, com o crescimento da economia e das indústrias 

transnacionais. No Brasil, a presença de produtos ultraprocessados cresce 

exponencialmente, sendo considerada uma das explicações para a tendência 

crescente de excesso de peso na população brasileira2. 

Por outro lado, o consumo de frutas e hortaliças é considerado um importante 

marcador para uma alimentação saudável, determinante para a saúde, e pode ser 

responsável pela diminuição no risco de DCNT3. A maioria da população mundial 

não atinge as quantidades recomendadas destes alimentos, que associados a 

outros fatores contribuem para a prevenção de doenças. Em 2018, no conjunto das 

27 capitais brasileiras, apenas 33,9% da população adulta apresentou consumo de 

FLV cinco ou mais dias da semana. Essa ingestão foi menor em homens (27,7%) do 

que em mulheres (39,2%). As capitais que apresentaram maiores frequências de 

consumo regular foram Florianópolis (44,7%), Belo Horizonte (44,1%) e Curitiba 

(42,2%). As piores frequências de consumo foram verificadas em Belém (23,0%) e 

em Macapá (25,0%)4,5. 

O Guia Alimentar para a População Brasileira publicado em 2014, aponta a 

influência de diversos fatores nas escolhas alimentares, tais como: políticos, sociais, 

econômicos e ambientais, ressaltando que o ambiente é determinante nas escolhas 

alimentares6. Ambiente alimentar pode ser definido como o local onde se tem acesso 

aos alimentos, interferindo na qualidade da alimentação. Este pode facilitar ou 

dificultar as escolhas alimentares, dependendo das condições ofertadas7,8.  Locais 

com baixo acesso a uma alimentação adequada geralmente são áreas com maiores 

desigualdades sociais, distanciando essas populações do Direito Humano à 

Alimentação Adequada (DHAA)6,9. 

A influência do ambiente sobre a alimentação mostra a necessidade de 

entender a dinâmica do uso do solo, da produção, distribuição, comercialização e 

abastecimento de alimentos saudáveis, e o desenvolvimento de políticas públicas 

intersetoriais, a fim de garantir a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e o DHAA 

para todas as populações10,11. 
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A investigação do ambiente enquanto influência no consumo alimentar é 

fundamental na atualidade, pois as relações entre alimentação e saúde são 

complexas. As informações referentes ao território podem possibilitar a criação de 

ambientes saudáveis, por meio de políticas públicas e estratégias em saúde12. No 

Brasil, estudos vêm sendo realizados objetivando avaliar essas relações. Na cidade 

de São Paulo (SP), por exemplo, verificou-se que áreas com maior concentração de 

feiras livres e sacolões apresentam maiores taxas de consumo de FLV entre adultos. 

Também foram encontradas discrepâncias na distribuição do comércio de alimentos: 

áreas com melhores condições socioeconômicas apresentaram maiores densidades 

de comércio de alimentos13. 

Em Belo Horizonte (MG) observou-se um aumento no consumo de FLV à 

medida que a quantidade de equipamentos de comercialização destes alimentos era 

maior, assim como em áreas com maior concentração de renda. Os menores 

escores de consumo de FLV foram observados nas áreas com maior densidade de 

alimentos não saudáveis, demonstrando que a presença deste tipo de comércio 

pode contribuir para o ambiente obesogênico14. As feiras livres podem auxiliar na 

melhoria do ambiente, assegurando a oferta de alimentos com características locais, 

mais saudáveis e promover a agricultura familiar, gerando ocupações de trabalho e 

renda, além de estar mais próximo da população15,Pereira et al. (2017). A criação de 

equipamentos públicos de comércio de alimentos, como mercados e sacolões, 

concebidos como instrumentos de regularização do varejo, pode reduzir a 

intermediação mercantil e tornar os preços mais acessíveis para a comunidade, 

sendo outra iniciativa capaz de melhorar o ambiente alimentar, principalmente em 

locais menos favorecidos economicamente17.    

Nas últimas décadas observou-se um aumento significativo de estudos sobre 

as desigualdades sociais e o acesso a uma alimentação variada. No Brasil, de 

acordo com uma metanálise sobre estudos relacionados à SAN, as populações com 

maior grau de pobreza apresentaram maiores chances de vulnerabilidades quanto à 

disponibilidade de alimentos18. Dessa forma, conhecer o ambiente alimentar em 

diferentes municípios brasileiros possibilitará auxiliar na formulação de políticas 

públicas que assegurem a SAN da população. O presente artigo objetivou verificar a 

existência de desigualdades socioeconômicas na distribuição espacial dos 

equipamentos públicos de venda de frutas, legumes e verduras do município de 

Curitiba, Paraná.  
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MÉTODOS 

Local e delineamento do estudo 

Trata-se de um estudo transversal, realizado no município de Curitiba, capital 

do Paraná, sendo este constituído por 75% de área urbana. A população segundo o 

Censo 2010 era de 1.751.907 pessoas, sendo estimada em 2018, segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 1.917.185 pessoas. O 

município divide-se em 10 regionais administrativas, com 75 bairros ao todo. 

Apresenta população predominantemente branca (78,88%), Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,823, considerado muito alto (de 

0,8 a 1), e uma Renda Média Domiciliar (RMD) de R$ 3.774,19 em 2010 - valor 

acima da média nacional.  

Coleta de dados 

A descrição do ambiente alimentar foi realizada por meio da quantificação dos 

pontos de venda de FLV registrados na Secretaria Municipal de Abastecimento 

(SMAB). Esses pontos de venda, referidos como Equipamentos Públicos, foram 

listados de acordo com o site da SMAB 

(http://www.curitiba.pr.gov.br/secretarias/equipamentos/abastecimento/9) e utilizados 

como base na criação de um banco de dados; utilizando nome, endereço, dia e 

horário de funcionamento. Durante toda a coleta, houve acompanhamento periódico 

do site, visando adicionar ou excluir equipamentos em caso de alterações no 

funcionamento.    

Os critérios para inclusão dos equipamentos públicos na pesquisa foram: 

serem administrados pela SMAB, seguindo o Plano Municipal de Segurança 

Alimentar e Nutricional (PLAMSAN), e serem de livre acesso à população. Desta 

forma, equipamentos como os Armazéns Populares não foram inseridos no estudo. 

Os Equipamentos existentes são categorizados pela SMAB em oito tipos: Feira 

Livre, Feira Livre Noturna, Feira Gastronômica, Feira de Orgânicos, Mercados 

Públicos, Direto da Roça, Sacolão da Família e Programa Nossa Feira, sendo os 

dois últimos de preço único.   

Os pontos dos equipamentos foram delimitados, por meio dos endereços 

disponibilizados pela SMAB, em um aplicativo de mapas (Google Maps). Iniciou-se a 
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coleta realizando a verificação dos endereços in loco. A coleta de dados em todos os 

equipamentos de venda descritos anteriormente deu-se de março a dezembro de 

2018. Evitou-se realizar coleta em feriados e dias de chuva, para minimizar perdas 

por ausência dos comerciantes. Todas as pesquisadoras passaram por capacitação 

prévia para entendimento do instrumento e treinamento dos procedimentos da 

pesquisa.  

Os procedimentos de coleta consistiam em: listagem de todas as barracas 

existentes em cada equipamento, registrando o tipo do produto ofertado em cada 

barraca; explicação da pesquisa ao responsável pela barraca e apresentação do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e aplicação do instrumento. Os 

equipamentos do tipo “preço único” foram contabilizados como uma barraca cada, 

pois o ponto de venda é único.  

Para avaliação do acesso aos equipamentos de venda de alimentos, foi 

utilizado o instrumento de avaliação do acesso a alimentos para consumo no 

domicílio (HFSI), proposto por Duran (2011). O instrumento varia de 0 a 15 pontos e 

mede a disponibilidade, variedade e propaganda de FLV, presença de vendas ao 

“preço fixo” e disponibilidade de alimentos ultraprocessados. A presença de itens 

relativos à uma alimentação saudável e a presença de alimentos orgânicos pontuam 

positivamente; e a presença ou publicidade de alimentos ultraprocessados, 

negativamente. Desta forma, as maiores pontuações indicam melhor qualidade de 

acesso aos equipamentos. Essa pontuação permite uma comparação entre as 

feiras, demonstrando a qualidade da oferta dos alimentos19.  

Tratamento e análise dos dados 

A delimitação das regionais seguiu os bancos de dados do Instituto de 

Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. A partir do endereço dos 

equipamentos públicos, foi realizado o georreferenciamento e construção de mapas 

temáticos, no software QGIS 2.18 Las Palmas. 

Para observação dos indicadores socioeconômicos e demográficos foram 

utilizadas as informações referentes à área, população, densidade demográfica e 

RMD das regionais de Curitiba, obtidas a partir de dados secundários, do Instituto de 

Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (http://www.ippuc.org.br/#), a partir do 
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Censo Demográfico de 2010. Os tercis de RMD foram: 1° tercil de R$1.674 a 3.261, 

2° tercil de R$ 3.262 a 4.850, e 3° tercil de R$ 4.851 a 6.439. 

A densidade dos pontos de venda de FLV nos equipamentos públicos foi 

calculada dividindo-se o número de feiras para cada 10.000 habitantes das 

regionais.  Diferenças na densidade de pontos de venda em relação aos tercis da 

RMD foram investigadas por meio do teste de tendência linear. 

O mapa de densidade das feiras foi realizado utilizando o estimador de 

densidade Kernel, contido no complemento Mapa de Calor no software QGIS. Para 

o mapa com os raios foram aplicados os buffers, ou seja, a área de influência de 

1,6km, com auxílio do complemento MMGIS (http://michaelminn.com/linux/mmqgis/) 

no software QGIS.  

Foi aplicado o índice de Moran Global com auxílio do plugin SAGA do 

software QGIS para Moran Global (I) e Local (LISA) foi utilizado o software Geoda.  

O índice de Moran indica que -1 o agrupamento de valores dissimilares; 0 não é 

autocorrelação; +1 indica agrupamento de valores semelhantes. Para o Moran 

(LISA) fui utilizada a função K de Ripley do vizinho mais próximo na análise. 

Aspectos éticos 

A avaliação dos equipamentos públicos foi submetida como adendo ao 

projeto intitulado “Excesso de peso e características do ambiente escolar em 

estudantes de Curitiba, Paraná, e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa em 

Seres Humanos do Setor de Ciências da Saúde, da Universidade Federal do 

Paraná, com parecer consubstanciado de número 2.518.789, no dia 28 de fevereiro 

de 2018.  

RESULTADOS 

 Foram visitados 103 equipamentos públicos de venda de FLV, distribuídos em 

9 das 10 regionais do município - uma regional não constava de nenhum tipo de 

equipamento público de venda de alimentos. Dentre todos os equipamentos foram 

contabilizadas 1.072 barracas, sendo 407 (38,0%) de FLV. Houve 13 recusas de 

participação, sendo duas em barracas de feiras livres e 11 em mercados. Sendo 

assim, 394 barracas (36,8% do total) foram incluídas no estudo.  
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 Os equipamentos do tipo Feira Livre Volante estavam em maior quantidade (n 

= 38; 36,9%), seguidos pelas Feiras de Orgânicos (n = 15; 14,6%) e pelas Feiras 

Livres Noturnas e os Sacolões da Família (n = 14; 13,6%, cada). O Programa Nossa 

Feira apresentou 10 pontos de venda (9,7%), os equipamentos Direto da Roça e 

Mar estavam em 7 pontos (6,8%), porém um destes se resumia a uma barraca de 

pescados. Por fim, em menor quantidade, estavam as Feiras Gastronômicas (n = 3; 

2,8%) e os Mercados (n = 2; 1,9%).   

 A figura 1 mostra a densidade de pontos de venda de FLV. A densidade total 

de barracas no município foi de 0,24 barracas/km2. Quanto maior a renda da 

regional, maior a densidade de barracas. A oferta de FLV convencionais foi 4,3 

vezes maior nas regionais localizadas no tercil de maior renda (1,00 / 10.000 hab. 3° 

tercil) comparada àquele de menor renda (0,26 / 10.000 hab. 1° tercil). A oferta de 

FLV orgânicos foi quatro vezes menor que a de convencionais, no tercil de maior 

renda. Nos outros tercis de RMD, a oferta de orgânicos foi quase nula. Em relação à 

oferta de alimentos dos equipamentos tipo “preço único”, o primeiro e o segundo 

tercil tiveram maior densidade que o terceiro tercil (0,15 - 1° tercil; 0,24 – 2° tercil; e 

0,06 – 3° tercil) (Figura 1).   

Figura 1: Densidade de pontos de venda de frutas, legumes e verduras nos 
equipamentos públicos de venda de alimentos de acordo com a renda das regionais 
administrativas de Curitiba, Paraná, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Tercis de renda e densidade dos pontos de venda nas regionais, Teste de Tendência Linear  

Fonte: As autoras (2019). 
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A área quente identificada pela análise do estimador de Kernel, 

representando a maior densidade de pontos de venda de FLV, localizou-se na 

região central do município e consequentemente nas regionais de maior RMD 

(regionais Matriz e Portão). À medida que ocorre um distanciamento da região 

central da cidade (Matriz), observa-se uma redução da concentração dos 

equipamentos que comercializavam FLV. As regionais com menor RMD 

apresentaram menores concentrações de pontos de venda, destacando-se uma 

regional (Tatuquara) com nenhum equipamento público de venda de alimentos 

(Figura 2).    

Figura 2: Mapa de Kernel da concentração dos pontos de venda de frutas, legumes 
e verduras de acordo com a Renda Média Domiciliar das regionais do município de 
Curitiba, Paraná, 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fonte: As autoras (2019). 

 

A concentração dos equipamentos na região central do município foi 

confirmada pelo teste de Moran global, com valor de 0,99. Isto sugere que bairros 

vizinhos dentro das regionais apresentam maior semelhança quando ao padrão de 

distribuição dos equipamentos. A autocorrelação de Moran global mede a relação 
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entre os eventos com a proximidade espacial, ou seja, a concentração de 

equipamentos assemelha-se nas regiões próximas. Adicionalmente, o Moran local 

indicou existência de correlação espacial do tipo alto-alto na regional de melhor 

RMD (3-4; p = 0,03). Por outro lado, as regionais de pior RMD (Tatuquara e Bairro 

Novo) apresentaram correlação do tipo baixo-baixo, ou seja, baixa oferta de FLV e 

baixa RMD (1-3; p = 0,01 e 0,00, respectivamente) (Figura 3). 

Figura 3: Análise de correlação espacial de Moran de pontos de venda de frutas, 
legumes e verduras e Renda Média Domiciliar de Curitiba, Paraná, 2018. 

 

 

 

 

 

 

Legenda: a) mapa do índice de Moran global; valores positivos indicam uma correlação direta e negativos, 
inversa; b) agrupamento das regionais e significância (considerando valor de p≤0,05) dados pelo índice de Moran 
(LISA)  
Fonte: As autoras (2019). 

 

Em relação ao índice de qualidade das feiras, o Moran global teve valor de 

0,31, indicando a presença de correlação espacial positiva, sugerindo que existe um 

padrão espacial na qualidade dos equipamentos entre as regionais. O Moran local 

indicou correlação espacial do tipo alto-alto nas regionais Matriz, Boa Vista e Bairro 

Novo, e a regional Tatuquara apresentou correlação do tipo baixo-baixo, ou seja, 

estas regionais apresentam características semelhantes quanto à qualidade das 

feiras e a RMD (Figura 4).   
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Figura 4: Análise de correlação espacial de Moran de índice de qualidade dos 
equipamentos e Renda Média Domiciliar de Curitiba, Paraná, 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Os valores indicados se referem a significância do Índice Moran LISA, considerando p ≤ 0,05. 

Fonte: As autoras (2019). 

DISCUSSÃO 

O presente estudo revelou que os equipamentos públicos de venda de FLV 

estão concentrados na região central do município, sendo estas as áreas com 

maiores RMD. Nestas áreas, a oferta destes alimentos é maior que em áreas com 

menor RMD. Os equipamentos do tipo “preço único” apresentaram maior 

concentração nas áreas com menor RMD. A magnitude das diferenças é maior para 

feiras orgânicas. As piores condições de acesso foram encontradas nas regionais 

localizadas nas regiões periféricas, com menor renda.  

Outros municípios demonstraram o mesmo perfil de distribuição desses 

pontos de venda de FLV. Em Jundiaí/SP, a maior densidade de equipamentos de 

varejo de FLV estava em áreas com maior renda7. Em Florianópolis (SC), áreas com 

menor renda apresentaram menor densidade de comerciantes de alimentos, do que 

em áreas com rendimentos médios e elevados. Neste estudo, ao categorizarem os 
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alimentos em: saudáveis, não saudáveis e mistos, a oferta de alimentos saudáveis 

era três vezes maior em áreas de maior renda12. 

Acessibilidade geográfica, que se traduz em proximidade da residência ou do 

trabalho, são fatores que determinam o acesso ao alimento20. Em Belo 

Horizonte/MG verificou-se que as pessoas que moravam em bairros com maior 

densidade de estabelecimentos apresentaram maior consumo de FLV14. O presente 

estudo verificou uma concentração de equipamentos de venda destes alimentos no 

centro do município, indicando que uma parcela da população pode encontrar 

dificuldade no acesso e assim ter uma diminuição no consumo. Por outro lado, a 

disponibilidade destes equipamentos em áreas centrais, pode torná-los disponíveis a 

partir dos deslocamentos no trajeto casa/trabalho.  

A facilitação no acesso aos vegetais está associada à melhoria no consumo e 

consequentemente, a melhoria nas condições de saúde da população. Em um 

estudo observacional, verificou-se que a disponibilidade de FLV esteve associada 

com a presença destes alimentos nas refeições familiares20. Outro estudo, que 

implementou mercados em áreas desabastecidas de comércio de FLV, verificou 

que, após a intervenção, os moradores destas localidades demonstraram aumento 

significativo no consumo destes alimentos21.    

Além da facilitação do acesso, em diferentes regiões do Brasil estudos 

demonstram que a renda familiar é a variável que se apresenta, na maioria das 

vezes associada significativamente à insegurança alimentar15. As pessoas com 

menor renda têm o consumo alimentar caracterizado por alimentos de alta 

densidade energética, ricos em açúcares e gorduras, e não conseguem comprar em 

quantidade suficiente alimentos considerados saudáveis, como FLV, em 

comparação as pessoas com melhor renda. Isso irá refletir nas condições de saúde 

destes indivíduos, levando-os a diversos problemas relacionados à baixa qualidade 

da dieta12,20,22. 

Em Curitiba, um estudo que avaliou a distribuição do ambiente para atividade 

física nas escolas encontrou piores condições do ambiente em regiões de menor 

renda e mais distantes do centro, reforçando a ideia de que as periferias das cidades 

apresentam maiores iniquidades, e por consequência, reforçam um ambiente 

obesogênico23. Entender as características do município torna-se então 
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indispensável para um planejamento de políticas públicas que auxiliem essa 

população a melhorar suas condições de saúde.   

Dentre as regionais de Curitiba, a Matriz foi aquela que apresentou a maior 

concentração de equipamentos. Esta regional, tem os bairros mais antigos da 

cidade, incluindo o Centro, e apresenta características singulares quanto à sua 

distribuição demográfica, com uma maior proporção de adultos e idosos. Com maior 

oferta de empregos e estabelecimentos comerciais, é a regional mais desenvolvida, 

justificando a maior renda do município. Por outro lado, a regional Tatuquara tem 

grande concentração de indústrias, justificando a menor densidade populacional do 

município. Porém foi a regional com maior variação populacional entre 2010 e 2016, 

e demonstra grande dependência socioeconômica e dificuldades no acesso a 

serviços e equipamentos públicos23.  

As evidências de que a proximidade com a oferta de alimentos saudáveis 

auxilia o seu consumo, assim como a proximidade de alimentos de alta densidade 

energética e baixo valor nutricional se associam a uma dieta de baixa qualidade 

estão crescendo rapidamente. Além disso, estudos demonstram que comunidades 

de baixa renda tem menor acesso à pontos de venda de alimentos saudáveis, e a 

qualidade dos alimentos ofertados tendem a ser piores nessas localidades20,21,22.  

Para melhorar este quadro, em regiões de menor renda faz-se importante a 

implantação de políticas de SAN. Em um estudo realizado por Claro e Monteiro 

(2010) verificou-se que o aumento na renda das famílias mais pobres e a redução 

dos preços de FLV seriam importantes no aumento do consumo destes alimentos 

pelas famílias brasileiras24. A utilização dos pontos de venda do tipo “preço único”, 

com subsídio governamental, pode ser um incentivo para compra destes alimentos. 

Em Curitiba, os Sacolões da Família e o Programa Nossa Feira, seriam uma forma 

de redução de preço destes alimentos - mais baixos que os preços dos mercados 

tradicionais e provenientes de agricultores da região, portanto, mais acessíveis à 

população com menor renda25.  

De acordo com o Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de 

Curitiba (PLAMSAN), os programas de comercialização de alimentos têm por 

objetivo ampliar o acesso à FLV, sendo implantados em locais de fácil acesso à 

população e especialmente onde há maiores índices de pobreza e vulnerabilidade 

social26. Contudo, o estudo verificou que existe um desabastecimento das regionais 

de menor RMD, apresentando menor oferta de equipamentos públicos de venda de 
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alimentos e, especificamente destes tipos de equipamentos públicos de preço único, 

essas áreas não são contempladas. Em Belo Horizonte/MG, os sacolões municipais 

também não estavam distribuídos aleatoriamente, concentrando-se nas regiões com 

maiores IDHM do município, e a regional com baixo IDHM não contava com nenhum 

equipamento deste tipo11. 

Este estudo teve como ponto forte o mapeamento da venda de FLV não 

apenas pela quantidade de equipamentos no município, mas quantificando a oferta 

por número de barracas de cada equipamento, o que fornece dados mais precisos 

sobre o acesso destes alimentos, bem como avaliação do índice de acesso, o qual 

permite inferir sobre a qualidade dos produtos. Por outro lado, não foi realizada uma 

busca destes alimentos em comércio privado, particularmente supermercados, o que 

pode ser considerado uma limitação do estudo, pois não se sabe o quanto esses 

equipamentos podem suprir a falta dos equipamentos públicos nas regiões menos 

abastecidas.  

A verificação da distribuição espacial dos equipamentos públicos de venda de 

FLV em Curitiba demonstrou as desigualdades de oferta de alimentos, que são 

considerados importantes para a saúde, verificando que além das diferenças na 

oferta de alimentos, também existem iniquidades na qualidade dos equipamentos de 

acordo com a renda das regionais.  

Curitiba é um município com alto IDH, com bons indicadores sociais e 

sanitários. Portanto, faz-se necessário melhor conhecimento dos fatores relatados 

neste estudo por parte dos gestores do município, para que se possa melhorar as 

políticas públicas relacionadas à alimentação e assim reduzir as diferenças 

encontradas, e promover o acesso a FLV e  o direito à alimentação adequada da 

população, particularmente aquela que reside em regiões de menor condição 

socioeconômica.  
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RESUMO 
 

A disponibilidade de Frutas e Hortaliças (FH) é um aspecto do ambiente 

alimentar que pode estar relacionado a adoção de uma alimentação mais 

nutricionalmente adequada. Objetivo: Avaliar a associação entre a presença de 

equipamentos públicos de venda de FH com seu consumo regular por adolescentes 

do município de Curitiba, Paraná. Estudo transversal, parte do projeto “Excesso de 

peso e características do ambiente escolar de estudantes de Curitiba, Paraná”. 

Foram coletadas informações de consumo de FH por meio de questionário auto 

preenchível. Dados do entorno escolar foram obtidos pela quantificação dos 

equipamentos públicos de venda de FH e avaliação da disponibilidade e preços 

destes alimentos, utilizando o Instrumento de Avaliação de estabelecimentos de 

comercialização de alimentos para consumo no domicílio – ESAO- Feiras Livres. 

1.232 alunos participaram do estudo, de 30 escolas estaduais. O consumo regular 

(≥5 dias na semana) de FH foi referido por 43,4% e 67,0%, respectivamente. Uma 

regional administrativa não apresentou nenhuma oferta de equipamento público. 

Vinte e duas escolas contavam com oferta de FH no seu entorno. As variedades de 

frutas foram de 9,0 até 31,5 variedades (p50); de hortaliças, de 22,5 até 35,0 

variedades. O consumo adequado de hortaliças pelos escolares demonstrou 

correlação significativa com a variedade de hortaliças disponíveis (0,82; p = 0,007). 

Autocorrelação espacial foi encontrada em relação ao alto consumo de frutas e alta 

oferta em uma regional, e baixo consumo de FH e baixa oferta em duas regionais. 

Existem diferenças na oferta de FH dos equipamentos públicos no entorno escolar 

do município, sendo nula em algumas escolas. O estudo demonstrou associações 

entre a oferta destes alimentos e o consumo pelos adolescentes, e entre o consumo 

adequado de hortaliças e as variedades ofertadas. O entorno escolar deve ser 

melhor estudado, a fim de promover uma alimentação saudável entre os 

adolescentes.  

 

Palavras-chave: Consumo alimentar. Ambiente alimentar. Distribuição espacial. 

Adolescente. Alimentação Saudável. 
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ABSTRACT  
 

 The availability of fruits and vegetables (FV) is an aspect of the food 

environment that may be related to the adoption of a more nutritionally adequate diet. 

Objective: To evaluate the association between the presence of public health 

equipment selling FV and its regular consumption by adolescents from Curitiba, 

Paraná. Cross-sectional study, part of the project “Overweight and characteristics of 

the school environment of students from Curitiba, Paraná”. FV consumption 

information was collected through a self-completed questionnaire. Data from the 

school environment were obtained by quantifying the public sales equipment of FV 

and assessing the availability and prices of these foods, using the Instrument for 

Evaluation of food commercialization establishments at home - ESAO-Feiras Livres. 

1,232 students participated in the study from 30 state schools. Regular consumption 

(≥5 days a week) of FV was reported by 43.4% and 67.0%, respectively. An 

administrative regional did not submit any offer of public equipment. Twenty-two 

schools had an offer of FV in their surroundings. Fruit varieties ranged from 9.0 to 

31.5 varieties (p50); vegetables, from 22.5 to 35.0 varieties. Adequate consumption 

of vegetables by the students showed a significant correlation with the variety of 

vegetables available (0.82; p = 0.007). Spatial autocorrelation was found in relation to 

high fruit consumption and high supply in one regional, and low FV consumption and 

low supply in two other regionals. There are differences in the supply of FV of public 

facilities in the school environment of the municipality, being null in some schools. 

The study showed associations between the supply of these foods and consumption 

by adolescents, and between the adequate consumption of vegetables and the 

varieties offered. The school environment should be better studied in order to 

promote healthy eating among adolescents. 

 

Keywords: Food Consumption. Food Environment. Spatial Distribution. Adolescent. 

Healthy Eating. 
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INTRODUÇÃO 
 A obesidade na adolescência está associada ao maior risco de desenvolver 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), dificuldades respiratórias, efeitos 

psicológicos e até morte prematura. Em 2016, mais de 340 milhões de crianças e 

adolescentes entre 5 e 19 anos de idade estavam com excesso de peso em todo o 

mundo1. No Brasil, segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 

(PeNSE) a prevalência de excesso de peso foi de 23,7%, ou seja, um total estimado 

de três milhões d e adolescentes apresentavam excesso de peso em 20152.  

 Esse quadro vem sendo explicado não somente por fatores biológicos, mas 

principalmente por fatores comportamentais e de estilo de vida. O consumo de 

alimentos ultraprocessados e a diminuição na ingestão de frutas e hortaliças são 

apontados como principais atores na mudança do estado nutricional desses 

indivíduos3,4. Dessa forma, a compreensão do papel dos ambientes sociais e suas 

complexas influências tem crescido e auxiliado para o enfrentamento da epidemia da 

obesidade. Sabe-se que um ambiente com acesso facilitado a alimentos de alta 

densidade energética e com baixa oferta de alimentos saudáveis, pode ser capaz de 

moldar os comportamentos e as escolhas alimentares5, 6, 7. 

 O ambiente em que as famílias estão inseridas e, realizam as compras dos 

seus alimentos pode estar relacionado ao seu estado nutricional, pois estudos 

indicam associação do excesso de peso com a menor densidade de locais de 

compra e consumo de frutas e hortaliças e maior oferta de alimentos ricos em 

açúcares e gordura 8, 9, 10. Em um estudo realizado em Florianópolis/SC, foi 

encontrada associação positiva entre sobrepeso/obesidade e a utilização de 

padarias entre estudantes da rede pública de ensino. Em contrapartida, estudantes 

da rede privada que utilizavam supermercados apresentaram menor percentual de 

excesso de peso que os que não utilizavam este tipo de comércio 11. Em São 

Paulo/SP um estudo encontrou associação positiva entre a disponibilidade de 

comércio de frutas e o consumo destes alimentos por adultos, demonstrando que 

esses locais devem ser considerados como focos de estudos sobre determinantes 

de saúde da população11, 12.   

 As crianças sofrem influências alimentares dos seus pais, que compram e 

preparam os alimentos, e assim as escolhas destes estão condicionadas às da 

família. Na adolescência, a influência familiar diminui, e a construção das escolhas 

torna-se mais complexa, dependente de fatores psicossociais, culturais e 
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econômicos13,14. Em um estudo realizado com dados da PeNSE, 33,9% dos 

adolescentes da região Sul foram classificados como pertencentes a um padrão 

alimentar saudável, que era caracterizado pelo consumo de feijão, hortaliças cruas e 

cozidas, frutas frescas e leite15. A PeNSE apontou ainda, que os adolescentes 

residentes em Curitiba, matriculados no 9° ano do ensino fundamental em 2015, 

apresentaram frequência de consumo regular de frutas em 19,8% e de hortaliças em 

16,5%. As frequências nacionais foram de 20,4% para frutas e 19,0% para hortaliças 

na mesma faixa etária2. 

Estudos indicam que o entorno escolar está associado ao excesso de peso e 

ao maior consumo de alimentos ultraprocessados16,17,18. Um estudo realizado em 

Mineapolis/EUA com adolescentes, verificou associação positiva entre excesso de 

peso e a presença de loja de conveniência dentro de um buffer de 1,6km16. No 

Brasil, as feiras são caracterizadas pela venda de alimentos frescos, com maior 

diversidade e fácil acesso, além de promoverem a cultura popular, sendo uma 

importante forma de comércio de frutas e hortaliças19. 

A escola é um importante ambiente de práticas alimentares, caracterizando-

se como um espaço de formação e potencialização de hábitos, onde os estudantes 

passam grande parte do seu dia20. Porém, pesquisas demonstram que o ambiente 

escolar vem contribuindo para adoção de práticas alimentares não saudáveis entre 

escolares21. As escolas e seus entornos podem fornecer uma variedade de 

alimentos que podem contribuir para uma dieta obesogênica22. Assim, a 

preocupação com o entorno escolar se faz importante para entender a sua influência 

sobre a saúde dos escolares23.  

A maior parte dos estudos disponíveis que referente ao entorno escolar focam 

em ambientes obesogênicos, como lojas de conveniência e lanchonetes de fast 

food22, 24,16,25,26. Diante disso e entendendo a relevância desse tema para a saúde da 

população, o objetivo deste estudo foi avaliar a associação entre a presença de 

equipamentos públicos de venda de frutas e hortaliças com seu consumo regular por 

adolescentes do município de Curitiba, Paraná. 
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MÉTODOS 

Tipo e Local do Estudo 

 Este estudo se caracteriza como ecológico, e faz parte do projeto intitulado 

“Excesso de peso e características do ambiente escolar de estudantes de Curitiba, 

Paraná”. Foram utilizados os dados referentes aos alunos matriculados em escolas 

estaduais do 6° ano do ensino fundamental ao 3° ano do ensino médio, no ano de 

2017, e dos pontos de venda de frutas e hortaliças que estavam sob coordenação 

da Secretaria Municipal de Abastecimento de Curitiba (SMAB) em 2018. 

 O município de Curitiba é a capital do estado do Paraná e tem uma área de 

435 mil Km2, sendo quase 75% constituído por área urbana, e dividido em 10 

regionais administrativas. Em 2010, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM) foi de 0,823, considerado muito alto (entre 0,800 e 1). Apesar disso, o 

município apresenta importantes diferenças entre suas regiões, é o exemplo da 

Renda Média Domiciliar (RMD) por regional Administrativa, apresentando-se entre 

R$ 1.674,84 até R$ 6.438,71. Segundo dados do IBGE, do ano de 2010, o município 

tinha uma taxa de alfabetização de 97,9%16. Em 2018, o município contava, na rede 

estadual de ensino, com 65.315 alunos no ensino fundamental e 51.546 no ensino 

médio17.  

Desenho do Estudo 

Dados dos Escolares 

Para avaliação do consumo de frutas e hortaliças dos escolares, foi calculada 

a amostra considerando o número de alunos matriculados do 6° ano do ensino 

fundamental ao 3° ano do ensino médio do turno diurno das escolas estaduais de 

Curitiba em 2015 (n = 110.238), prevalência desconhecida do desfecho de 50% 

(para maximizar o tamanho amostral), margem de erro de quatro pontos percentuais 

e nível de confiança de 95%, resultando em 597 estudantes. Para considerar o efeito 

do delineamento do estudo, o tamanho amostral foi multiplicado por 2, e adicionado 

o percentual de 20% ao total para compensar recusas, totalizando uma amostra de 

1.437 estudantes. O cálculo de amostra foi realizado no programa OpenEpi – online 

de livre acesso (http://www.openepi.com). A partir da definição do número de alunos 

para cada escola (n = 48), as escolas foram sorteadas da listagem total das escolas 
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estaduais, resultando em 30 unidades escolares. Em cada escola, um ano escolar 

(série) e uma turma foram sorteadas. Caso o número de alunos da turma não 

atingisse o número de alunos para amostra, outra turma era sorteada. 

 Os dados foram coletados entre março de 2016 a abril de 2017. As 

informações de consumo de frutas e hortaliças, do tempo percebido para 

deslocamento a pé até a escola e compras de alimentos próximas da escola foram 

obtidas por meio da aplicação em sala de aula, de um questionário impresso e auto 

preenchível. Os alunos foram convidados a participar, recebendo os questionários 

das pesquisadoras e sendo informados sobre a forma de preenchimento, após a 

apresentação do objetivo da pesquisa.  

O questionário de consumo alimentar foi elaborado por Molina et al25  com 

base em estudos realizados no Brasil com crianças e adolescentes, compreendendo 

a frequência semanal de 18 itens alimentícios, entre eles frutas, legumes cozidos e 

salada crua16. O consumo de frutas e hortaliças (legumes cozidos e verduras cruas) 

foi considerado regular quando foi igual ou superior a cinco vezes na semana. Sobre 

comportamento e hábitos dos alunos, foi empregada uma questão relativa ao tempo 

que o aluno percebia em relação ao deslocamento de casa até a escola (de 0 a 10 

minutos, 11-20 min, 21-30 min, 31-59 min, uma hora ou mais); e outra referente a 

quantos dias na semana o aluno costumava comprar alimentos em pontos de venda 

próximos à escola (nenhum dia na semana, todos os dias). 

Entorno Escolar e Disponibilidade de Frutas e Hortaliças   

Os dados da disponibilidade de frutas e hortaliças foram obtidos por meio da 

quantificação dos pontos de venda de alimentos da Secretaria Municipal de 

Abastecimento (SMAB). Os equipamentos públicos foram listados de acordo com o 

site da SMAB (http://www.curitiba.pr.gov.br/secretarias/equipamentos 

/abastecimento/9) e delimitados por meio de aplicativo de mapas (Google Maps), e 

posterior verificação dos endereços in loco. Durante toda a coleta, houve 

acompanhamento periódico do site, visando adicionar ou excluir equipamentos em 

caso de alterações no funcionamento.   Esses equipamentos consistiam em feiras 

livres, mercados, sacolões, e os critérios para inclusão dos equipamentos públicos 

na pesquisa foram: serem administrados pela SMAB, seguindo o Plano Municipal de 

Segurança Alimentar e Nutricional (PLAMSAN), e serem de livre acesso à 

população. 
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  A coleta de dados nas feiras aconteceu de março a dezembro de 2018. 

Evitou-se realizar coleta em feriados e dias de chuva, para minimizar perdas por 

ausência dos comerciantes. Todas as pesquisadoras passaram por capacitação 

prévia para entendimento do instrumento e treinamento dos procedimentos da 

pesquisa.  Os procedimentos de coleta consistiam em explicação da pesquisa ao 

responsável pela barraca e apresentação do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, seguindo da aplicação do instrumento nas barracas.  

 A avaliação da disponibilidade e preço de frutas e hortaliças foi realizada por 

meio do Instrumento de Avaliação de estabelecimentos de comercialização de 

alimentos para consumo no domicílio – ESAO-s Feiras Livres, proposto por Duran 

(2011). O instrumento consiste em verificar a disponibilidade, variedade e menor 

preço de 10 frutas e 10 hortaliças mais consumidas no Brasil, segundo a Pesquisa 

de Orçamentos Familiares (POF 2008-2009). Para esta pesquisa, foram adicionadas 

uma fruta (melão) e uma hortaliça (vagem) à lista, pois estas têm alta prevalência de 

consumo na região sul 16. A disponibilidade era obtida por meio da observação da 

presença do alimento constante na lista (sim; não). Em seguida, registrava-se o 

preço mais baixo encontrado naquela barraca para cada um dos itens constantes da 

listagem. A escolha em registrar o menor preço se deu pelo entendimento de que o 

consumidor busca o melhor acesso ao alimento, incluindo a economia na compra12.  

 O acesso aos equipamentos públicos foi avaliado por meio do Instrumento de 

avaliação do acesso aos alimentos para consumo no domicílio (HFSI) proposto por 

Duran (2011). A avaliação se dá por meio da disponibilidade, variedade e 

publicidade de frutas e hortaliças, disponibilidade de alimentos “a preço fixo” e 

alimentos orgânicos, e venda de produtos ultraprocessados. A presença de produtos 

ultraprocessados e a publicidade relacionada a estes pontua negativamente; e os 

itens relacionados à alimentação saudável e publicidade, pontua positivamente. No 

total, o instrumento varia de 0 a 15 pontos e permite a comparação entre os 

equipamentos, demonstrando a qualidade destes12. 

Análise dos Dados 

Os questionários dos escolares foram pré-codificados e duplamente digitados 

em planilha eletrônica, e posteriormente conferida a digitação no programa Stata 

versão 12.0 (StataCorp., Texas, Estados Unidos), para correção de possíveis 

inconsistências. Os dados de disponibilidade e preço de frutas e hortaliças, assim 
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como o índice de qualidade das feiras também foram digitados em planilha 

eletrônica e as análises realizadas no programa Stata 12.0. 

As análises descritivas foram realizadas por meio do cálculo de frequências 

absolutas (n) e relativas (%). Os pesos amostrais e o efeito do delineamento do 

estudo (survey) foram considerados nas análises. A correlação de Spearman foi 

utilizada para avaliar a relação entre o consumo de frutas e hortaliças e a 

disponibilidade e preço dos alimentos. A fim de corrigir a variação dos preços dos 

alimentos, foi calculada a razão dos preços, dividindo-se os preços registrados na 

coleta pelos valores praticados na Central de Abastecimento do Paraná (CEASA), 

unidade Curitiba. Com isso, realizou-se a média da razão de preços de todas as 

frutas e das hortaliças, de acordo com a regional. 

A delimitação das regionais seguiu os bancos de dados do Instituto de 

Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. A partir do endereço dos 

equipamentos públicos, foi realizado o georreferenciamento e construção de mapas 

temáticos, no software QGIS 2.18 Las Palmas. Foram aplicados buffers, ou seja, 

área de influência no entorno escolar de 1,6km, utilizando o complemento MMGIS 

(http://michaelminn.com/linux/mmqgis/) no software QGIS 3.4 madeira. Em seguida 

foram selecionados os equipamentos públicos que estavam dentro do raio com a 

função ‘selecionar por localização’. Posteriormente com a camada de seleção foi 

realizada a junção das informações pela função ‘unir atributo pela posição’, para 

obter os equipamentos públicos pertencentes a cada raio de abrangência da escola.  

A escolha da área de influência se deu de acordo com a literatura, sendo 

considerado uma distância possível a ser percorrida, para compra de 

alimentos31,16,17,18. Foi aplicado o índice de Moran Local (LISA) com auxílio do plugin 

SAGA do software QGIS e utilizado o software Geoda.  O índice de Moran (LISA) 

utilizou-se a função K de Ripley do vizinho mais próximo na análise. 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi enviado aos 

responsáveis dos escolares e o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) 

foi entregue aos estudantes com idade entre 12 a 18 anos. Para os responsáveis 

pelas barracas dos equipamentos públicos também foi entregue o TCLE e garantido 

o direito à recusa do estudo. As normas da resolução 466/12 do Conselho Nacional 

de Saúde foram seguidas em todas as etapas da pesquisa e divulgação dos dados. 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do 
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Setor de Ciências da Saúde (CEP/SD) da Universidade Federal do Paraná 

(protocolo nº1426615/2016). 

RESULTADOS 

O questionário foi respondido por 1.232 alunos, sendo 51,2% do sexo 

masculino e idade entre 10 a 16 anos (90,9%). O consumo regular (≥5 dias na 

semana) de frutas foi referido por 43,4% dos alunos e o consumo de hortaliças, por 

67,0%.  
 

Tabela 1: Frequência do consumo regular entre escolares e mediana das variedades 
encontradas e da razão de preços de frutas, verduras e legumes nas regionais de 
Curitiba, Paraná, Brasil, 2018. 
 

 

Legenda: Estimativas corrigidas para efeito de delineamento e pesos amostrais. Disponibilidade e preço de 

frutas e hortaliças e HFSI das feiras: valores de mediana (p50), percentil 25 (p25) e percentil 75 (p75).   

Fonte: As autoras (2019). 

 

O maior número de variedades de frutas foi identificado na regional 4 (p50 = 

31,5). As razões de preços mais altas de frutas foram encontradas na regional 6 

(3,06), sendo 2,7 vezes maior que as regionais com as razões de preços mais 

baixas: 3 (1,13) e 1 (1,14). Em relação às variedades de hortaliças, a regional com 

maior variedade foi a 7 (35,0). As razões de preços mais altas de hortaliças foram 

verificadas na regional 6 (3,69), e as mais baixas, na regional 1 (1,89), quase a 

metade do valor em relação à regional mais cara. A regional 10 não apresentou 

nenhum equipamento públicos de venda de frutas e hortaliças durante a coleta de 

dados. 

Regional 
Frutas 

(%) 

Hortaliças 

(%) 
Frutas Hortaliças HFSI 

   Variedade Preço Variedade Preço  
1 52,9 68,1 15,5 (14,0 – 17,0) 1,14 (1,12 – 1,16) 28,5 (28,0 – 29,0) 2,01 (2,00 – 2,03) 14 (3 – 15) 
2 41,6 64,4 17,8 (8,0 – 28,0) 1,69 (1,38 – 2,19) 26,8 (17,0 – 34,0) 2,23 (1,98 – 2,52) 13 (11 – 15) 
3 40,1 74,0 24,0 (21,0 – 32,0) 1,13 (1,13 – 2,99) 26,0 (21,0 – 39,0) 2,35 (1,89 – 2,83) 14 (3 – 15) 
4 45,1 68,8 31,5 (27,0 – 34,5) 1,57 (1,20 – 2,32) 23,3 (7,0 – 35,0) 2,46 (1,95 – 2,93) 13 (11 – 14) 
5 35,4 61,2 18,8 (18,0 – 18,0) 1,25 (1,25 – 1,25) 23,0 (23,0 - 23,0) 1,84 (1,84 – 1,84) 8 (3 – 13) 
6 40,3 68,6 17,5 (8,8 – 26,3) 3,06 (2,55 – 4,32) 27,8 (17,0 – 36,0) 3,64 (3,02 – 5,35) 13 (12 – 13) 
7 33,5 73,8 30,0 (8,5 – 30,0) 1,39 (1,36 – 1,98) 35,0 (12,5 – 35,0) 2,15 (1,98 – 3,00) 12,5 (7,5 – 14) 
8 51,6 60,7 13,3 (10,0 – 27,0) 2,56 (2,33 – 4,35) 22,5 (14,0 – 40,0) 3,10 (2,62 – 5,98) 13 (11,5 – 13) 
9 39,2 59,6 9,0 (2,0 – 31,0) 1,79 (1,44 – 2,51) 24,0 (19,0 – 30,0) 2,30 (2,07 – 3,10) 12,5 (11,5 – 13) 
10 41,1 65,4 0 0 0 0 0 
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Ao avaliar presença de correlação entre as variáveis apresentadas na tabela 

1, a prevalência de consumo regular de hortaliças nas regionais demonstrou 

correlação significativa com a variedade de hortaliças ofertada (0,82; p = 0,007). A 

média de preços de hortaliças também demonstrou correlação significativa, com a 

média de preços de frutas (0,87; p = 0,003) nas regionais avaliadas. 
 

Figura 1: Consumo regular de frutas e hortaliças nas escolas estaduais de Curitiba, 
Paraná, 2016 a 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: As autoras (2019). 

 

A figura 1 mostra a adequação do consumo de frutas e hortaliças de acordo 

com a distribuição geográfica das escolas no município de Curitiba. O consumo 

regular de frutas variou entre 26,8% (escola 21, regional 7) até 68,0% (escola 02, 

regional 1). A variação de consumo de hortaliças estava entre 54,8% (escola 29, 

regional 9) até 82,2% (escola 17, regional 6).  

A variável tempo percebido para deslocamento a pé para a escola, 63,6% dos 

alunos informaram residir a uma distância de caminhada de 20 minutos ou menos da 

escola, sendo que 39,4% indicaram gastar menos de 10 minutos para realizar o 

trajeto. Ainda, metade indicou que compravam uma vez por semana ou mais, 

alimentos em estabelecimentos próximos à escola (52,2%). 
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Figura 2: Distribuição das escolas e dos equipamentos de venda de frutas e 
hortaliças em Curitiba, Paraná, 2016 a 2018.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Fonte: As autoras (2019). 

 

A figura 2 demonstra a distribuição espacial das escolas e dos equipamentos 

de venda de frutas, verduras e legumes no município. Utilizando um buffer de 1,6km 

nas escolas, pode-se visualizar que as escolas da região norte e central do 

município tem maior disponibilidade de equipamentos.  Vinte e duas escolas tinham 

equipamentos públicos com disponibilidade de frutas e hortaliças no seu entorno, 

contabilizando 72 possibilidades de oferta destes alimentos. Porém, um mesmo 

equipamento poderia estar no entorno de até três escolas diferentes. Sendo assim, 

46 equipamentos públicos com ofertas de frutas e hortaliças encontravam-se no 

entorno das escolas do estudo. A maior distância encontrada entre uma escola e um 
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equipamento público com oferta de frutas e hortaliças, foi de 5.780m, sendo a escola 

localizada na regional 10, e o equipamento na regional 1. A menor distância 

encontrada foi de 105m, ambos localizados na regional 4. 

 

Figura 3: Índice de Moran LISA entre consumo e oferta de frutas e hortaliças entre 
as regionais no município de Curitiba, Paraná, 2016 a 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Legenda: Mapa do Índice Moran Local (LISA) para frutas (a) e hortaliças (b); as regionais destacadas 
apresentaram alguma relação consumo x oferta. O valor descrito representa significância 
(considerando valor de p ≤0,05). 
Fonte: As autoras (2019). 

 

O índice de Moran local identificou autocorrelação espacial do consumo de 

frutas e oferta nas regionais 1, 2 e 3. Na regional 1, a autocorrelação foi do tipo 

baixo-baixo, ou seja, baixa oferta de frutas e baixo consumo (p = 0,05); e na regional 

3, alta oferta e alto consumo de frutas (p = 0,05). Em relação às hortaliças, o índice 

de Moran local identificou autocorrelação apenas na regional 9, do tipo baixo-baixo 

(p = 0,05).   
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DISCUSSÃO 

O consumo regular de frutas e hortaliças referido por adolescentes de Curitiba 

foi de 43,4% e 67,0%, respectivamente. Em Pelotas/RS um estudo com escolares 

do ensino fundamental observou que as prevalências do consumo regular de frutas 

foi de 42,1%, similar aos resultados encontrados neste estudo, e hortaliças de 

20,2%32. Na região Nordeste, no município de Caruaru/PE, 17% dos estudantes 

consumiam frutas de 4 a 6 vezes por semana e 8,9% consumiam hortaliças, na 

mesma frequência33.  

O Guia Alimentar para a População Brasileira  (2014) preconiza o consumo 

diário de 3 porções de frutas e 2 porções de legumes e verduras8. O presente estudo 

identificou que uma parcela dos estudantes referiu consumo regular destes 

alimentos, não sendo possível verificar quantas porções eram consumidas por dia, e 

assim identificar existência de conformidade com o Guia. Em Petrolina/PE, em um 

estudo realizado com 210 escolares de 15 a 17 anos de idade, constatou-se que os 

adolescentes não atendiam essas recomendações, apresentando média do 

consumo sendo inferior a uma porção destes alimentos por dia34.  

Em Curitiba existem diferenças na oferta de frutas e hortaliças no ambiente do 

entorno escolar, sendo bastante variada nas escolas localizadas nas regiões mais 

centrais do município, e nula em outros entornos escolares. Ao verificar distribuição 

do comércio de alimentos em Jundiaí/SP, Fortes et al observaram que 

equipamentos como feiras livres e hortifrutis se concentravam em regiões mais 

centrais do município Porém, esse estudo não avaliou o entorno escolar de 

Jundiaí35.  

As variedades de frutas e hortaliças apresentaram diferenças entre as 

regionais, e não houve nenhuma oferta destes alimentos em uma regional (Regional 

10). A diferença entre a regional com a maior mediana de número de variedades de 

frutas, foi de 3,44 vezes do número de variedades da regional com menor mediana. 

Em relação às hortaliças, essa variação foi menor, de 1,56 vezes. A diferença de 

preços entre as regionais também foi bastante variada, sendo quase três vezes 

maior que em outras regionais. Além disso, o índice de Moran demonstrou 

associação entre oferta e consumo, com baixa oferta e baixo consumo em duas 

regionais (frutas - regional 1; hortaliças – regional 9) e alta oferta e alto consumo 

apenas em uma regional, em relação as frutas. 
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O consumo de frutas e hortaliças por adolescentes e a densidade de feiras foi 

avaliado em São Paulo/SP. No estudo, participaram 521 adolescentes, e os buffers 

no entorno das residências foram entre 500 a 1500m. Verificou-se que a presença 

de feira mais próxima a residência (500m) foi associada ao maior consumo de frutas 

e hortaliças. Os resultados também demonstraram que o maior consumo também 

estava associada positivamente à maior renda familiar19. De acordo com a variável 

tempo percebido para deslocamento a pé para a escola verificou-se, neste estudo, 

que a maioria dos escolares residem próximos à escola. Também se observou que 

das 30 escolas, 22 contavam com a oferta de frutas e hortaliças por equipamentos 

públicos no seu entorno, com raio semelhante ao estudo citado.  

Em Pelotas/RS realizou-se um estudo com 356 escolares, relacionando 

frequência do consumo de frutas e hortaliças com variáveis socioeconômicas e 

estado nutricional. O consumo frequente de frutas mostrou-se associado à menor 

faixa etária dos escolares, e ao melhor nível socioeconômico32. Claro e Monteiro 

(2010) verificaram que a diminuição do preço de frutas e hortaliças em 1%, resultaria 

em um aumento de 0,79% a participação no total calórico adquirido pelas famílias, 

podendo trazer resultados para a saúde destes indivíduos36. Esses estudos 

demonstram a importância da redução dos preços destes alimentos como forma de 

incentivo ao seu consumo, pois sabe-se que pessoas de menor poder aquisitivo 

comprometem grande parte de sua renda com alimentação, e necessitaria de 

maiores subsídios para atingir uma alimentação adequada37.  Apesar deste estudo 

não ter avaliado a renda das regionais, verificou-se variação na razão de preços dos 

alimentos, demonstrando que a população pode comprometer um maior percentual 

da sua renda, dependendo da regional que reside. Contudo, os maiores preços 

foram observados nas regionais com maior renda.  

 Metade dos alunos participantes deste estudo indicou comprar alimentos em 

pontos de venda próximos à escola. Estudos indicam que comprar alimentos em 

lojas de conveniência ou de fast food está relacionado à frequência de consumo de 

ultraprocessados16,38,39. Em Florianópolis/SC, um estudo com escolares não 

encontrou essa associação entre escolares de 7 a 10 anos, porém entre aqueles de 

11 a 14 anos, houve associação positiva entre o consumo de ultraprocessados e o 

uso de lanchonetes39. Em um estudo realizado no Alabama, Estados Unidos, em 

que 42,1% das crianças participantes do estudo apresentavam sobrepeso ou 

obesidade, a presença de lojas de conveniência, de restaurantes e de supermercado 
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no entorno escolar esteve fortemente associada ao estado nutricional destes 

escolares40. Na Noruega, um estudo transversal com 11 escolas e 742 

adolescentes, investigou ingestão de alimentos e comportamentos. Dentre os 

achados, a maior frequência de compras no entorno escolar se relacionou ao maior 

consumo de refrigerantes. Os autores concluíram sobre a necessidade de abordar o 

comportamento de compra dos adolescentes18.  

 No Paraná, a Secretaria de Educação preconiza matricular os estudantes em 

escolas próximas da sua residência41. Dessa forma, pode-se inferir que há 

sobreposição ao menos parcial do entorno escolar com o residencial para a maior 

parte dos alunos, ainda estes estabelecimentos podem ser utilizados pelas famílias 

para aquisição de frutas, hortaliças e outros produtos. Em estudo realizado em 

Florianópolis, os autores verificaram que a maior frequência de tempo de 

deslocamento relatada pelos estudantes foi de menos de 10 minutos da residência 

da família até os pontos de compra dos alimentos, e o supermercado foi referido 

como principal ponto de venda utilizado pelas famílias11.  

A maior disponibilidade de vegetais em comércios em um raio de 100m das 

residências foi fator preditivo da ingestão de vegetais na Lousiana/EUA, em um 

estudo que verificou a presença de frutas e hortaliças em supermercados e outros 

tipos de ponto de venda de alimentos e destaca a importância que os pequenos 

comércios podem ter para uma vizinhança, quando estes ofertam alimentos 

promotores de uma alimentação saudável42.  Os supermercados podem ter efeitos 

ambíguos sobre o ambiente, pois ao mesmo tempo que aumenta a disponibilidade 

de alimentos saudáveis, a preços mais competitivos, também fornecem ampla 

variedade de alimentos ultraprocessados43. 

 É importante destacar, que as feiras em razão dos horários de funcionamento, 

preços e características dos produtos, podem não ser os espaços preferenciais para 

aquisição de frutas e hortaliças pelos adolescentes. Adolescentes, podem gastar 

seus recursos preferencialmente, para aquisição de lanches rápidos e guloseimas44. 

Neste grupo, o papel dos alimentos na sociabilidade indica uma visão dualística da 

alimentação, com alimentos saudáveis sendo ligados à família, enquanto refeições 

rápidas ao prazer, e ao convívio com amigos45.  

Por outro lado, a alimentação escolar pode auxiliar na melhoria do consumo 

de frutas e hortaliças pelos estudantes, porém os comportamentos característicos 

dos adolescentes podem leva-los a não aderir à alimentação escolar46. Promover a 
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educação nutricional e ter hortas dentro das escolas parece ser efetivo na busca 

pela melhoria do consumo de frutas e hortaliças. Em um estudo realizado na Nova 

Zelândia sobre o impacto das hortas escolares sobre o comportamento alimentar 

dos alunos verificou que a presença destas estava associada a uma menor 

prevalência de sobrepeso nos estudantes47. 

 As limitações deste estudo incluem o fato de terem sido avaliados apenas os 

equipamentos públicos de venda de frutas e hortaliças, não podendo inferir o quanto 

de influência o comércio privado de alimentos, como supermercados e hortifrutis, 

pode influenciar nos hábitos de consumo dos adolescentes e suas famílias.  

Também, não havia informações relativas ao endereço dos alunos, contudo, a 

maioria indicou residir a menos de 20 minutos da escola, e parcela expressiva 

referiu realizar compras de alimentos nas proximidades da escola. Além disso, o 

presente estudo não foi desenhado para ser representativo de cada escola, ao invés 

disso, em cada escola, alunos de uma turma ou mais foram sorteados para 

participar. A estratégia analítica de considerar pesos amostrais, e efeito do 

delineamento do estudo nas análises corrige parcialmente estes aspectos. Além 

disso, o sorteio das escolas garantiu ao menos uma escola por regional 

administrativa, o que amplia a distribuição geográfica dos alunos.  

CONCLUSÃO 

 Com base nos resultados observou-se que existem desigualdades na oferta 

de frutas e hortaliças dos equipamentos públicos nos entornos escolares da rede 

estadual de Curitiba, Paraná. O consumo regular de frutas e hortaliças foi adequado 

por quase metade dos escolares, e deve ser foco de atenção para que o consumo 

destes alimentos seja crescente nesta fase da vida, essencial para o crescimento e 

desenvolvimento, assim como para reduzir os riscos de DCNT na vida adulta.  

Observou-se associações entre a oferta destes alimentos e a adequação do 

consumo pelos adolescentes em algumas regiões, porém a forma de obtenção 

destes alimentos merece ser mais bem estudadas no futuro, a fim de aumentar a 

oferta de frutas e hortaliças nos mais diferentes pontos de venda. Com os achados 

deste estudo, pretende-se auxiliar na melhoria das políticas voltadas à alimentação 

no município, a suprir as necessidades de oferta destes alimentos e diminuir as 

iniquidades existentes. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este estudo demonstrou algumas características do ambiente alimentar, com 

ênfase na oferta de frutas e hortaliças, em equipamentos públicos, e no entorno 

escolar em Curitiba, Paraná, Brasil. O aumento da obesidade e suas múltiplas 

causas traz a importância de estudos que busquem caracterizar o ambiente e 

auxiliar na construção de políticas públicas que promovam uma alimentação 

saudável. A população do estudo, os adolescentes, estão vulneráveis às influências 

do ambiente, em uma fase em que os comportamentos estão sendo construídos e 

as escolhas são dependentes das relações sociais. Com isso, reforça-se a 

importância de estudos voltados para essa temática.   

O município de Curitiba, apesar das políticas que buscam promover o acesso 

à alimentação saudável a toda a população, mostrou desigualdades na distribuição 

dos equipamentos públicos de venda de frutas e hortaliças. As associações 

encontradas com a renda das regionais, demonstram que a população com pior 

renda tem menor oferta destes alimentos, podendo ter dificuldades no consumo 

alimentar das famílias inseridas neste contexto, ou depender de pontos de venda de 

alimentos privados, que podem apresentar grande variação nos preços executados, 

ou ter uma ampla oferta de alimentos ultraprocessados, como os supermercados.  

Quanto ao entorno escolar, o estudo observou diferenças entre os ambientes. 

Enquanto algumas escolas contavam com até três equipamentos públicos de venda 

de frutas e hortaliças no seu entorno, outras não tinham nenhum equipamento 

disponível. Considerando que na maioria das vezes o entorno escolar é a vizinhança 

da residência dos estudantes, essas desigualdades também podem estar presentes 

no ambiente residencial dos adolescentes. O estudo também demonstrou 

associações entre o consumo regular de hortaliças pelos adolescentes e a oferta de 

hortaliças no entorno. Porém deve ser considerado o fato de que o estudo não 

coletou dados sobre o local de compras da família, não podendo inferir assim, que a 

presença dos equipamentos é responsável pelo melhor consumo de hortaliças pelos 

adolescentes. 

Há de se considerar que o ambiente escolar é de vital importância na 

construção dos hábitos alimentares. A alimentação escolar e as cantinas 

apresentam políticas que pretendem melhorar este ambiente, porém mais estudos 

devem buscar estratégias para o incentivo à alimentação saudável nestes espaços, 
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pelos estudantes. O presente estudo traz achados iniciais que podem auxiliar a 

compreender a complexidade do ambiente alimentar no município de Curitiba, 

Paraná. Reforça-se a necessidade de novos estudos que incorporem outros 

espaços de aquisição de alimentos, assim como as características de acesso dos 

estudantes a estes espaços, auxiliando no entendimento dos fatores que influenciam 

no estado nutricional e na implementação de políticas públicas para a melhoria das 

condições de saúde dos adolescentes.   
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APÊNDICE 1 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO AMBIENTE ALIMENTAR – FEIRAS LIVRES 
– Adaptado 
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APÊNDICE 2 – QUESTIONÁRIO DOS ESCOLARES  

PROJETO “Excesso de Peso e Características do Ambiente Escolar em Estudantes de Curitiba/PR” 
QUESTIONÁRIO ALUNOS 

 

 

21. Quantos dias da semana você compra alimentos em mercados, vendas, 
distribuidoras, etc., próximos da escola onde você estuda? (0) Nenhum dia da semana 
(1) um dia (2) dois dias (3) três dias (4) quatro dias (5) cinco dias (6) De segunda a 
domingo 

45. Se você vier a pé de sua casa para a escola, quanto tempo leva (ou levaria caso 
viesse)? (0) 0-10 minutos (1) 11-20 minutos (2) 21-30 minutos (3) 31-59 minutos (4) 1 
hora ou mais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIANDO SEUS HÁBITOS ALIMENTARES 
Responda, por favor, quantos dias por semana você costuma comer estes alimentos. 

(Marcar a opção raramente quando o alimento for consumido de tempos em tempos, ou quando não for consumido) 
Alimento Número de vezes na semana Raramente 

65. salada crua (alface, tomate,  
pepino, cebola, etc.) 

(7 x) (6 x) (5 x) (4 x) (3 x) (2 x) (1 x) (0 x) 

67. Legumes cozidos diferentes de  
batata e aipim/mandioca 

(7 x) (6 x) (5 x) (4 x) (3 x) (2 x) (1 x) (0 x) 

71. Frutas frescas (7 x) (6 x) (5 x) (4 x) (3 x) (2 x) (1 x) (0 x) 


