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1. INTRODUÇÃO 

O presente Trabalho refere-se às atividades de Pesquisa em Iniciação Científica 

desenvolvidas sob a orientação do Prof. Dr. Eliseu Savério Sposito e co-orientação do Prof. 

Ms. Sérgio B. Magaldi, do Departamento de Geografia da FCT/UNESP, durante o período 

de agosto de 2003 a julho de 2004, nas dependências da FCT/UNESP, junto ao SIMESPP 

(Grupo de Pesquisa – Sistema de Informação e Mapeamento da Exclusão Social para 

Políticas Públicas – sala 11 Prédio Docente I) que integrava o Programa “Políticas Públicas” 

da FAPESP. O Programa de Pesquisa em Políticas Públicas da Fapesp financia projetos 

voltados para o atendimento de demandas sociais concretas. O programa reúne, de um 

lado, institutos de pesquisa e universidades e, de outro, organismos do setor público 

(secretarias estaduais e municipais) e do terceiro setor (cooperativas, fundações e ONGs), 

que se comprometem a utilizar os resultados na implementação de políticas públicas de 

relevância social. 

O SIMESPP tem como objetivo principal a análise, a espacialização e o 

dimensionamento das situações de exclusão social em Presidente Prudente e demais 

cidades médias do Estado de São Paulo, visando a proposição de políticas públicas para 

seu enfrentamento. 

O objetivo desta Pesquisa científica foi o de identificar e detalhar alguns dos 

elementos que fundamentam e explicam a estrutura de consumo alimentar em um dado 

grupo populacional específico (no caso em questão, este diz respeito 

a um grupo de professoras da rede pública de ensino dos municípios de Presidente 

Prudente e Emilianópolis). Para tanto, procuramos analisar a relação entre a renda per 

capita familiar e os tipos de alimentos consumidos, assim como os tipos de 
                                                 
1 Artigo produzido a partir de Relatório de Projeto de Pesquisa (2003-2004) desenvolvido com o apoio 
financeiro do Programa PIBIC/CNPq/UNESP, na modalidade I.C. 
2 Mestranda em Geografia junto a FCT/UNESP. Bolsista CNPq, sob a orientação do professor Dr. Raul 
Borges Guimarães e co-orientação do professor Ms. Sérgio Braz Magaldi; membro do Grupo de 
Pesquisa - Sistema de Informação e Mapeamento da Exclusão Social para Políticas Públicas 
(SIMESPP). Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNESP, Campus Presidente Prudente 
fabicaldeira@yahoo.com.br 
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estabelecimentos mais utilizados para a aquisição de alimentos por parte das famílias, a sua 

localização, e o percentual da renda familiar comprometido com a aquisição de alimentos. 

Procurou-se verificar a relação entre a parcela da renda comprometida com gastos 

alimentares à medida em que varia a renda per capita familiar. Tais levantamentos 

permitiram traçar um perfil de alguns aspectos da estrutura de consumo alimentar do grupo 

em questão e se propõe ainda, a partir destas considerações, apontar elementos que 

possam estar presentes numa eventual proposição de uma política pública municipal no 

âmbito do acesso e do abastecimento alimentar urbano, assim como ressaltar a importância 

de políticas de distribuição de renda na melhora da ingestão de alimentos. 

Desta maneira, no intuito de se conhecer mais detalhadamente o perfil do consumo 

alimentar em um grupo populacional específico, foi elaborado um questionário piloto, que 

em seguida, foi aplicado. Este instrumento, aplicado a um grupo de professoras da rede 

pública de ensino, possibilitou à pesquisa, refletir e discutir a pertinência do conjunto de 

indicadores relativos ao perfil do consumo alimentar sobre os seus mais diferentes aspectos, 

organizando-os, em seguida, num banco de dados/indicadores, onde estão presentes as 

dimensões: quantidade, qualidade, preços, características dos consumidores (como sexo, 

idades, nível socioeconômico, etc), assim como diversas outras variáveis que, uma vez 

melhor conhecidas facilitariam sua utilização na pesquisa, na análise e na problematização 

de seus resultados, contribuindo ao mesmo tempo, como instrumento de diagnóstico e 

indicativo de ações e medidas em Políticas Públicas locais. 

2. SEGURANÇA ALIMENTAR: um conceito em disputa e em construção 

O bem-estar nutricional é um direito humano de todo o indivíduo o que, em princípio, 

significa que nenhuma restrição relativa à alimentação é aceitável. 

Como um princípio geral, a expressão segurança alimentar pode ser definida como a 

seguir (RELATÓRIO BRASILEIRO:1996/1): 

Segurança alimentar significa garantir, a todos, condições de acesso 

a alimentos básicos de qualidade, em quantidade suficiente, de 

modo permanente e sem comprometer o acesso a outras 

necessidades essenciais, com base em práticas alimentares 

saudáveis, contribuindo, assim, para uma existência digna, em um 

contexto de desenvolvimento integral da pessoa humana. 

Entretanto, alcançar o significado preciso do conceito é tarefa complexa, pois o termo 

pode comportar significados e interpretações distintos, o que faz que sua discussão nunca 

cesse, tornando-se um conceito inacabado e constantemente em construção. 
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Esta diversidade de conteúdos, problemas e concepções envolvidas na discussão 

sobre segurança alimentar tornou necessária primeiramente uma tarefa classificatória, de 

modo a identificar e definir os diversos conteúdos que a segurança alimentar pode 

contemplar. Defende-se o ponto de vista de que tais conteúdos estão sempre relacionados à 

problemas específicos de insegurança alimentar, cuja superação exige a implementação de 

conjuntos distintos de políticas públicas por parte dos Estados e governos. Com base na 

revisão da literatura, identifica-se os conteúdos que a expressão pode assumir. 

Em linhas gerais, são quatro os fatores geradores de insegurança alimentar: 

1. a escassez da produção e da oferta de produtos alimentares; 

2. a distribuição desigual dos alimentos entre os membros da sociedade; 

3. a baixa qualidade nutricional e a contaminação dos alimentos consumidos pela 

população; 

4. e a falta de acesso ou o monopólio sobre a base genética do sistema 

agroalimentar. 

Destes problemas decorrem os conteúdos inferidos na noção de segurança 

alimentar: 

1. a garantia da produção e oferta agrícola; 

2. a garantia do direito universal de acesso aos alimentos; 

3. a garantia de qualidade sanitária e nutricional dos alimentos consumidos; 

4. e a garantia de conservação e controle da base genética do sistema 

agroalimentar. 

A seguir, apresenta-se a descrição e um breve histórico de cada um destes 

conteúdos. 

Segundo Menezes, o tema da Segurança Alimentar foi introduzido na Europa após a 

Primeira Guerra Mundial. Neste cenário pós-guerra, o conceito de Segurança Alimentar 

estava intimamente atrelado à capacidade que cada país tinha de produzir seus alimentos, 

falava-se em Soberania Alimentar, pois, o país que controlasse a produção e o fornecimento 

mundial de alimentos dominaria os demais. Ainda segundo Menezes (2001): 

A alimentação adquiriu um significado estratégico de segurança 

nacional, impondo a necessidade a cada país de assegurar por conta 

própria o suprimento de maior parte dos alimentos que sua 
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população consome, fazendo inaugurar um conjunto de políticas 

específicas, entre as quais a formação de estoques de alimentos 

(MENEZES, 2001). 

Acreditava-se que a problemática da fome seria resolvida a partir de uma maior 

produção agrícola e armazenamento de estoques alimentares, assim, as políticas 

alimentares deste período, estavam sempre voltadas para a consolidação da produção 

agrícola. 

A idéia de que a segurança alimentar estava quase que 

exclusivamente ligada a produção agrícola mostrou-se dominante na 

Conferencia Mundial de Alimentação, promovida pela FAO, em 1974. 

A discussão então travada deu-se quase exclusivamente sobre as 

políticas agrícolas, reforçando a crença de que a segurança 

alimentar dependia fundamentalmente de uma política de 

armazenamento estratégico, devendo-se fazer crescer os estoques e 

assegurar a consolidação de acordos internacionais sobre diferentes 

produtos agrícolas (MENEZES, 2001). 

Este conceito vigorou até final da década de 70, quando se percebeu que mesmo 

com uma alta produção alimentar por parte de muitos países, o flagelo da fome e da 

insegurança alimentar continuava afligir milhões de pessoas, e é dentro desse quadro que 

se começa a perceber que, mais do que a oferta, a capacidade de acesso aos alimentos por 

parte da população mostra-se como uma dificuldade crucial para a segurança alimentar. 

Neste sentido, Valente (1999) diz: 

A partir de então, os debates e as discussões passaram a considerar 

que a Segurança Alimentar não pode ser vista como uma 

decorrência exclusiva de auto-suficiência em termos alimentares. Ela 

pressupõe, também a garantia de poder aquisitivo da população, 

crescimento econômico, redistribuição da renda e redução da 

pobreza. (VALENTE, 1999). 

Ainda sobre este enfoque, Pessanha (1998) analisa que: 

Desta perspectiva, a fome no mundo moderno é muito mais que uma 

questão política e ética, que poderia ser sanada pela decisão dos 

governos de garantir o direito ao acesso aos alimentos a todos os 

cidadãos, através da implementação de políticas redistributivas que 

reduzissem as desigualdades entre os diversos segmentos e 

estratos sociais. O acesso aos alimentos é um direito humano 
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fundamental, ao qual as políticas econômicas e comerciais, 

nacionais e internacionais deveriam se subordinar, e não se sobrepor 

(PESSANHA, 1998). 

Na visão de Maluf (2001), este segundo aspecto diz respeito: 

(...) ao principal pressuposto da segurança alimentar, a saber, dispor 

de poder de compra para adquirir alimentos em quantidade e 

qualidade adequadas, porém, de um modo que reduza o peso 

relativo dos gastos com alimentação na renda familiar. Este objetivo 

depende dos instrumentos que promovem a elevação da renda 

monetária e sua distribuição equânime (emprego-trabalho, salários e 

outras rendas do trabalho, e tributos). Contudo, ele depende também 

do custo relativo dos alimentos, pois este último é um dos principais 

determinantes da renda real das famílias, principalmente, dos 

estratos de menor renda. Iniciativas para reduzir os custos da 

alimentação incluem o aumento da produtividade agrícola com base 

em técnicas social e ambientalmente adequadas, a redução do 

elevado nível de perdas, o enfrentamento de gargalos na infra-

estrutura de transporte e armazenamento, e a aproximação de 

produtores e consumidores em mercados regionais (MALUF, 2001). 

No final da década de 80 e inicio dos anos 90, o conceito de Segurança Alimentar 

ganha um novo enfoque, a ele incorporam-se às noções de alimento seguro (não 

contaminado biológica ou quimicamente), de qualidade do alimento (nutricional, biológica, 

sanitária e tecnológica), do balanceamento da dieta, da informação e das opções culturais 

(hábitos alimentares) dos seres humanos. Começa-se a falar de Segurança Alimentar e 

Nutricional. Sobre este aspecto, Pessanha (1998) analisa que: 

Sob o ponto de vista da qualidade, a segurança alimentar significa 

garantir ao consumidor a aquisição de alimentos com atributos 

nutricionais e sanitários adequados às suas necessidades. Neste 

sentido a expressão implica em alimentos de boa qualidade, livre de 

contaminações de natureza química, biológica ou física, ou de 

qualquer outra substância que possa acarretar problemas à saúde do 

consumidor. A importância deste aspecto da segurança alimentar 

tem crescido em virtude do desenvolvimento de novos processos de 

industrialização de alimentos e das novas tendências de 

comportamento do consumidor (PESSANHA, 1998). 

Ainda sobre o enfoque de alimento seguro, Valente (2002) analisa que: 
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Grande parte das mortes por diarréia em crianças menores de 1 ano 

decorrem de ingestão de alimentos contaminados. Além disto, vem 

aumentando o consumo de alimentos preparados fora do domicílio 

por parte da população como um todo, grande parte do mesmo 

sendo feito junto a fornecedores de alimentos ambulantes ou de 

pequeno porte, com condições precárias de higiene. Ao mesmo 

tempo, o processo de urbanização acelerada tem promovido hábitos 

alimentares e estilos de vida inadequados, que por sua vez vem 

induzindo altas prevalências de sobrepeso e obesidade, com 

aumento correlato de doenças crônico degenerativas associadas à 

alimentação inadequada (hipertensão arterial, doenças 

cardiovasculares, Diabetes Mellitus, canceres, dislipidemias, 

osteoartroses etc.), que hoje já se constituem em um problema 

prioritário de saúde pública e de Segurança Alimentar, inclusive no 

grupo de crianças e adolescentes (VALENTE, 2002). 

O último aspecto a se incorporar neste conceito ainda em construção refere-se a 

sustententabilidade do sistema alimentar, ou melhor, a garantia de conservação e controle 

da base genética do sistema agroalimentar, que se refere tanto à conservação como a falta 

de acesso ou o monopólio sobre a base genética do sistema agroalimentar. 

Em relação a este enfoque Menezes (2001) considera que: 

A Segurança Alimentar depende não apenas da existência de um 

sistema que garanta, presentemente, a produção, distribuição e 

consumo de alimentos em quantidade e qualidade adequadas, mas 

que também não venha a comprometer as capacidades futuras de 

produção, distribuição e consumo. Cresce a importância dessa 

condição frente aos atritos produzidos por modelos alimentares 

atuais, que colocam em risco a segurança alimentar no futuro 

(MENEZES, 2001). 

Já na visão de Pessanha (2002), esta diz que: 

No quarto caso, o controle e conservação da base genética do 

sistema agroalimentar vincula a segurança alimentar às 

preocupações ambientais, e destaca a importância da 

sustentabilidade da produção agrícola e da conservação da 

diversidade biológica. A garantia de conservação e controle da base 

genética exige a constituição de uma política de conhecimento, 

conservação, acesso e controle sobre os recursos genéticos que 
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formam a base do sistema agroalimentar. A atenção no processo de 

elaboração da legislação específica para a regulação do acesso aos 

recursos genéticos - patentes, direito do melhoristas, direito do 

agricultor - é um requisito adicional do conceito de segurança 

alimentar (PESSANHA, 2002). 

Nesse sentido, com base nos quatro conteúdos analisados e na definição 

apresentada no documento brasileiro levado à Cúpula Mundial de Alimentação, Menezes 

(2001), propõe-se a definir que: 

Segurança Alimentar e Nutricional é a garantia do direito de todos ao 

acesso a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente e de 

modo permanente, com base em práticas alimentares saudáveis e 

sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, nem 

sequer o sistema alimentar futuro, devendo se realizar em bases 

sustentáveis. Todo país deve ser soberano para assegurar sua 

segurança alimentar, respeitando as características culturais de cada 

povo, manifestadas no ato de se alimentar. É responsabilidade dos 

estados nacionais assegurarem este direito e devem fazê-lo em 

obrigatória articulação com a sociedade civil, cada parte cumprindo 

suas atribuições específicas (MENEZES, 2001). 

Contudo, de todos os enfoques mencionados acima, o que mais se aproxima da 

problemática da fome no caso brasileiro, é a questão da capacidade de acesso da 

população aos alimentos, já que este, encontra-se internamente ligado ao fato de a pessoa 

ter poder aquisitivo para poder comprar os alimentos. Porém, infelizmente, grande parcela 

da população de nosso país possui rendimentos baixos, que os colocam em uma situação 

de insegurança alimentar, e isto se manifesta em indicadores de desnutrição. 

Todavia, dizer que estes aspectos são os únicos fatores ligados à insegurança 

alimentar, é uma análise muito limitada. Existem outros fatores sociais, culturais e 

ambientais que favorecem tal situação. Fazendo-se necessário a identificação, o 

mapeamento e a análise de tais fatores. Desta forma, verifica-se que a temática de 

segurança alimentar possui um conteúdo extenso e abrangente, assumindo significados 

distintos, dificultando a elaboração de um conceito que gere consenso entre todos. Assim, o 

conceito de segurança alimentar encontra-se em disputa e em construção. Sendo de 

extrema relevância para o debate uma pesquisa em caráter geográfico. 

Concluindo, pode-se afirmar que a Segurança Alimentar e Nutricional somente será 

garantida a todos os cidadãos através de uma participação conjunta entre governo e 
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sociedade, incluindo as Universidades, que tem papel fundamental neste cenário, já que 

estas são parte ativa da sociedade. 

3. PERFIL DO CONSUMO ALIMENTAR-NUTRICIONAL DOS BRASILEIROS 

 O consumo de alimentos bem como o consumo de outros bens é determinado por 

fatores econômicos, sociais e culturais. Entre os fatores econômicos incluem-se os preços 

dos alimentos, os preços dos bens complementares e substitutos, o nível da renda da 

população e sua distribuição, além da quantidade de mercadorias ofertadas. Os fatores 

sociais são representados pela escolaridade, grau de urbanização da população, condições 

de higiene, saneamento e moradia, atendimento de profissionais da área de saúde e 

nutrição, estágio de vida, numero de pessoas integrantes das famílias, mudanças na 

organização familiar, dentre outros. Os fatores culturais são aqueles encontrados nos 

padrões de conduta intrínsecos a determinados povos, regiões e grupos familiares, são 

transmitidos de geração a geração e sofrem a influencia de questões morais, religiosas e até 

modismos. 

 De acordo com Faganello (2002): 

(...) a conduta alimentar obedece mais a influência dos hábitos e 

costumes que a da razão ou instintos e depende da disponibilidade, 

tradições e experiências prévias e interações de fatores psicológicos 

e não psicológicos e o conhecimento profundo sobre a natureza dos 

hábitos e de como são gerados e evoluem é fundamental para se 

compreender a conduta alimentar (FAGANELLO, 2002) 

 Ainda segundo a referida autora: 

(...) os hábitos alimentares podem referir-se a : ao que se come, 

quanto, como, quando e onde se come. Nesse contexto inserem-se 

fatores como números de refeições realizadas no dia, seus horários, 

alimentos de uso mais freqüente, aspectos sensoriais preferidos ou 

mais prestigiados, composição final da dieta, hábitos de higiene, de 

compra, armazenamento e manipulação dos alimentos, aos ritos e 

tabus ou varias outras combinações desses aspectos(...) 

(...) a aquisição de alimentos é função das necessidades 

alimentares, do poder aquisitivo da família, da estrutura do mercado 

local e das motivações que levam as compras, como hábitos 

familiares, conhecimentos e habilidades culinárias, tipos de utensílios 

disponíveis, facilidades para conservar e armazenar os alimentos e o 

valor que as famílias atribuem a cada alimento (FAGANELLO, 2002). 
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O mundo tem passado por uma série de transformações desde a década de 50, 

sendo as mais visíveis a globalização e a crescente urbanização. Estas transformações vêm 

mudando também o estilo de vida de toda uma população, o que está afetando a qualidade 

dos alimentos produzidos e industrializados e também a escolha dos consumidores. 

Verifica-se que este novo estilo de vida e o ritmo frenético das grandes cidades 

impuseram à sociedade moderna novos hábitos alimentares, muitas vezes até estimulados 

pela própria indústria alimentícia que procurou facilitar a vida moderna com alimentos já 

prontos ou semiprontos. A escassez de tempo, as longas distâncias entre a casa e o 

trabalho, levam a uma crescente busca por refeições rápidas e práticas do tipo fast foods. 

Nesse contexto, surge um novo padrão de alimentação, o padrão das sociedades 

industrializadas, é a chamada ocidentalização alimentar. Entretanto, salienta-se que este 

novo padrão alimentar trouxe consigo grandes conseqüências, as doenças de cunho 

nutricional, como a desnutrição e a obesidade. 

Os problemas nutricionais no Brasil são causados tanto pela falta como pelo excesso 

de nutrientes, como calorias (energia), açúcares, gorduras, proteínas, vitaminas e sais 

minerais. 

Relacionados a falta de nutrientes considera-se que a pobreza e a miséria são 

problemas que afetam grande parte da população do nosso país. Elas trazem consigo uma 

série de doenças que são causadas pela falta de nutrientes necessários para o bom 

funcionamento do nosso corpo. Esta falta de nutrientes é causada pela pouca quantidade e 

má qualidade da comida que comemos. 

Essas doenças são chamadas de "doenças carenciais". As mais comuns são 

desnutrição, anemia, falta de Vitamina A e falta de Iodo. Elas acontecem normalmente junto 

com pneumonias, bronquites, parasitoses, diarréias e outras, que agravam ainda mais o 

estado de saúde das pessoas afetadas. 

As doenças da falta estão ligadas a problemas maiores, como: concentração de 

renda, desemprego, pouca escolaridade, dificuldades de acesso aos serviços de saúde e 

outros. Esses problemas aumentam a marginalização, a pobreza e o enfraquecimento da 

cidadania. 

Sobre este ponto de vista, relacionado ao quesito econômico o Grupo SIMESPP 

(2002), analisa que: 

(...) em uma sociedade capitalista, o acesso aos bens de consumo 

individuais e mesmo a vários bens de uso coletivo se dá através do 

mercado. Ou seja, a satisfação de necessidades e desejos deve ser 
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mediada pela compra de mercadorias que, em assumindo preços de 

mercado, exigem a mediação da renda monetária para seu acesso. 

Desta forma, em que pesem todas as preocupações necessárias 

para que não ocorra uma redução da exclusão a seus componentes 

econômicos, faz-se necessária a análise da variável renda como 

componente relevante na configuração de processos de distinção 

social. Isso é possível quando a abordagem desta variável ressalta a 

desigualdade de sua distribuição (SIMESPP, 2002). 

No entanto, esta falta de nutrientes acontece em todas as classes sociais. Muitas 

pessoas com boa renda se alimentam pouco para ficar magras, ou ainda, embora tendo 

acesso à comida em quantidade suficiente, se alimentam mal. 

As campanhas de vacinação em massa, a melhoria do saneamento básico (água encanada, 

esgoto encanado, coleta de lixo) e o avanço de pesquisas para o desenvolvimento de 

remédios, principalmente antibióticos, vêm diminuindo os casos de infecções, como a 

pneumonia, as parasitoses (vermes) e também as mortes causadas por estas doenças no 

Brasil. 

Essas medidas de prevenção e tratamento das doenças trouxeram como resultado 

uma melhoria nas condições de vida da população. Por isso, estando mais protegidas das 

doenças, as pessoas estão vivendo mais tempo. 

O aumento do tempo de vida, a mudança de hábitos e o stress fizeram aparecer um 

grupo de doenças que vai afetando lentamente o corpo, durante um período longo e 

provocando mudanças que podem não ter recuperação. 

Por causa destas características, essas doenças são chamadas de "crônicas não-

transmissíveis". Elas aparecem especialmente entre os adultos e os mais idosos. As 

principais doenças são a obesidade, o câncer, diabetes, doenças do coração e da circulação 

(pressão alta, derrame, infarto). 

A qualidade da alimentação das pessoas também mudou muito. O consumo 

excessivo de gorduras animais e de proteínas, o aumento do consumo de produtos 

químicos presentes nos alimentos industrializados e, por fim, o excesso de calorias, facilita o 

aparecimento de muitas doenças crônicas não-transmissíveis. 

De uma maneira geral, o que se tem observado na maioria dos países em 

desenvolvimento, é um aumento do consumo de alimentos com elevados níveis de gordura 

e açucares e uma considerável diminuição no consumo de alimentos ricos em fibras 

carboidratos.   
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 Além do aumento do consumo de alimentos fora da moradia, verifica-se, também, 

mudança relativa a disponibilidade de alimentos no domicilio, sendo este ultimo aspecto o 

foco de maior interesse no contexto da presente pesquisa. Neste sentido, observa-se uma 

diminuição da participação dos gastos, das famílias brasileiras, com alimentação e, ainda é 

notório que os dispêndios com alimentação são maiores para os grupos pertencentes aos 

estratos sociais de rendimentos mais baixos, de acordo com os resultados alcançados pela 

POF (Pesquisa de Orçamentos Familiares) realizada pelo IBGE entre 1995/1996. 

 Analisando os resultados da POF 1995/1996, Faganello (2002) considera que: 

(...) na medida em que os gastos com alimentação ainda são um 

item fundamental no orçamento das famílias pertencentes aos 

menores estratos de renda, principalmente nas regiões mais pobres 

do país, estudos sobre a demanda assumem importância no sentido 

de orientar a formulação de políticas públicas voltadas para a 

melhoria da segurança alimentar e das condições de saúde e 

nutrição da população (FAGANELLO, 2002). 

A avaliação do padrão do consumo de alimentos de uma população é informação 

relevante para a formulação de políticas públicas nas áreas da saúde, agricultura, tecnologia 

alimentar e comércio exterior. No entanto, ressalta-se que as pesquisas e os estudos a este 

respeito ainda são bastante reduzidos. O país dispõe apenas de um levantamento de 

consumo de alimentos, em nível nacional (IBGE, 1978) realizado em meados da década de 

70. Além disso, há a disponibilidade de dados obtidos com três Pesquisas de Orçamentos 

Familiares, realizadas na década de 80 (POF 1987/1988), década de 90 (POF 1995/1996) e 

2002/2003. Porém, os dados das POFs dizem respeito apenas à 11 regiões metropolitanas, 

deixando de lado as demais partes do país, fazendo com que os resultados não sejam 

totalmente elucidadores do real perfil do consumo alimentar da população brasileira. 

A Pesquisa de Orçamentos Familiares - POF é uma pesquisa domiciliar por 

amostragem, que investiga informações sobre características de domicílios, famílias, 

moradores e principalmente seus respectivos orçamentos, isto é, suas despesas e 

recebimentos. 

A última POF foi realizada entre julho de 2002 e julho de 2003, com o objetivo de 

verificar mudanças nos hábitos de consumo dos brasileiros, através de comparações com 

as pesquisas anteriores. Para nosso trabalho destacamos alguns dos resultados obtidos no 

que tange aos hábitos alimentares dos brasileiros. 

Como primeiro resultado, a pesquisa aponta para uma mudança significativa na 

questão de gastos permanentes em 30 anos. O que antes correspondia a 79,86%, 
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atualmente corresponde a 93,26%. Esses gastos equivalem à alimentação, habitação, 

saúde, impostos, obrigações trabalhistas. Mas, os grupos que levam a maior fatia da renda 

dos brasileiros são: habitação, alimentação e transportes, totalizando 82,41% daqueles 

93,26% . 

Uma informação importante que a pesquisa traz para esse trabalho, é que em 30 

anos os hábitos alimentares dos brasileiros também mudaram. O consumo de arroz, feijão, 

batata, pão e açúcar era maior. Atualmente o brasileiro está introduzindo em sua dieta 

alimentos mais diversificados, como por exemplo o iogurte, cujo consumo médio per capita 

era de 0,4kg/ano no final dos anos 80 e nesta última POF atingiu 2,9kg/ano. Outra 

particularidade importante também registrada é o aumento do consumo per capita/ano de 

refrigerantes sabor guaraná que passou de 1,7kg para 7,7kg. O consumo de água mineral 

também saltou de 0,3 kg para 18,5kg por pessoa ao ano. O consumo de leite pasteurizado 

também sofreu influência das mudanças dos hábitos alimentares dos brasileiros. Em 1987 o 

consumo era de 62,4kg e em 2003 baixou para 38kg por pessoa/ano. Cabe destacar 

também que o consumo de alimentos preparados subiu de 1,7 kg para 5,4 kg per capita ao 

ano. 

Outra informação que a POF 2002/2003 traz, é o aumento da renda não-monetária 

(empréstimos, doações etc) das famílias, e que 27,15% das famílias entrevistadas têm 

dificuldades para chegar ao fim do mês com dinheiro suficiente para assegurar o pagamento 

de todas as suas despesas permanentes. Exemplo disto foi a diferença entre os valores do 

rendimento médio familiar apurado na pesquisa (R$ 1.789,66 ao mês) e o total médio de 

gastos, que chegou a R$ 1.778,03. As despesas não-monetárias na área rural chegam a 

corresponder a 24,01% enquanto na urbana foram de 15,25%. 

A alimentação ocupa o segundo lugar entre os gastos permanentes dos brasileiros 

com R$ 304,12 em média ou 17,12% total das despesas mensais. Em primeiro lugar vem as 

despesas relativas à habitação (aluguel, água, luz, impostos, telefone, móveis, etc), que 

apresentam valores de R$ 520,22 ou 29,26% total das despesas. Mas essa informação 

acaba por mascarar a realidade de muitas famílias. Um exemplo que a pesquisa traz é que 

famílias que ganham acima de R$ 3.000,00 comprometem um montante menor do que 

ganham com despesas permanentes. 

As famílias que têm a renda em torno de R$ 400,00 gastam em média, quase 70% 

do total da sua renda com estes dois conjuntos de despesa: habitação (37,15%) e 

alimentação (32,68%). Na outra ponta da estrutura da renda, as famílias que têm 

rendimentos de R$ 6.000,00 ou mais, gastam menos com habitação (22,79%); 17,26% com 

transporte e somente 9,04% com alimentação. Mas, cabe reafirmar que na média total de 

gastos dos brasileiros, aqueles destinados à alimentação se mantêm em segundo lugar. 
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Uma analise mais detalhada nos permite observar que, enquanto os gastos com a 

alimentação fora de casa são bem maiores em áreas urbanas (25,74%) do que nas áreas 

rurais (13,07%), o montante comprometido com a alimentação em casa é bem próximo nas 

duas áreas. 

Os itens que mais pesam na alimentação do brasileiro são, por grupos de produtos: 

em primeiro lugar, carnes, vísceras e pescado (18,34%); em segundo, leites e derivados 

(11,94%); em terceiro, panificados (10,92%) e, por fim, cereais, leguminosas e oleaginosas 

(10,36%). Ainda assim, estes itens principais somados correspondem a pouco mais da 

metade com os gastos totais com alimentação. Pequenas diferenças nesta composição de 

gastos/produtos são observadas quando se consideram somente as áreas urbanas ou as 

áreas rurais. 

Com base nas seguintes regiões metropolitanas (Belém, Recife, Rio de Janeiro, São 

Paulo e Porto Alegre) a POF 2002/2003 aponta para um aumento no consumo de 

panificados, bebidas e infusões, e uma diminuição no consumo de carnes, vísceras, 

pescados, leites e derivados, açúcares e derivados e frutas. Isso quando se consideram os 

totais relativos ao consumo alimentar domiciliar. 

A quantidade consumida de variedades alimentícias difere de região para região. 

Nas regiões Sudeste e Sul, consome-se anualmente 40,9 Kg e 42,1 Kg de leite per capita 

respectivamente, enquanto nas regiões Norte e Nordeste o consumo é de 5,1 Kg e 7 Kg 

respectivamente. 

Sobre o consumo de carne bovina, a média nacional individual é de 16 Kg/ano, 

aparecendo os Estados da Paraíba e do Ceará com os menores valores: 10,2 Kg e 11,3 Kg 

respectivamente. 

A aquisição de arroz polido também varia muito. Enquanto em Goiás com a maior 

média, consome-se 42 Kg do produto por pessoa/ano, no Amapá o consumo é de apenas 

8,9 Kg per capita. 

 O consumo de farinha de mandioca também registra grandes diferenças regionais. 

Nas regiões Norte e Nordeste consome-se 34,2 Kg e 15,7 kg respectivamente, enquanto 

nas outras regiões o valor não ultrapassa os 2 kg anuais por pessoa. 

Açúcar aparece também com grande disparidade de consume entre as regiões e 

Estados. O açúcar refinado é consumido no Sul em maior quantidade do que em outras 

regiões brasileiras (8,4 Kg ao ano), enquanto a região Norte é a que apresenta menor 

consumo (0,8 Kg ao ano). 
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Por outro lado, pequenas diferenças de quantidades consumidas nas médias 

regionais são observadas nos itens carne de frango e café (em torno de 13,7 Kg e 2,5 Kg ao 

ano). 

Cerca de 85% das famílias entrevistadas apontam para alguma dificuldade em 

chegar com dinheiro dos rendimentos até o fim do mês. 47% das famílias afirmaram que a 

quantidade de alimentos consumida é insuficiente. Para 73% das famílias os alimentos 

consumidos não eram os preferidos. O principal motivo apontado foi a falta de rendimentos 

suficientes para a aquisição dos alimentos considerados preferidos. 

Ainda dentro de uma avaliação dos resultados em escala regional, encontramos os 

seguintes dados: na região Norte, quase 70% das famílias informaram dificuldades para se 

alimentarem; na região Sudeste, 43% das famílias informaram tal dificuldade; na região Sul, 

30% das famílias informaram insuficiência alimentar e, no Centro-Oeste, 39%. É evidente 

que as regiões Norte e Nordeste são as mais críticas e com maiores dificuldades na questão 

da segurança alimentar e nutricional no que tange ao consumo familiar. 

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Como base de dados, foram utilizadas informações registradas através da aplicação 

de um questionório-piloto em um grupo populacional específico, a saber: um grupo de 

professores da rede pública de ensino e de alunas do curso de Nutrição da Universidade do 

Oeste Paulista (UNOESTE). O instrumento em questão constituía-se de 8 questões 

(objetivas e dissertativas) contendo informações econômicas, demográficas, e 

principalmente, acerca do consumo alimentar deste grupo. 

A aplicação dos questionários se deu no dia 01/04/2004, às 19:30hs na sala de 

audiovisual do Bloco B da UNOESTE, onde se realizava uma Palestra sobre Educação 

Nutricional ministrada pelo Prof. Dr. Jaime de Oliveira Gomes da FCT/UNESP com o auxílio 

de uma docente do Curso de Nutrição da UNOESTE. 

Foram recolhidos cinqüenta e um questionários e, por meio das informações 

auferidas nestes, foi possível apresentar alguns resultados. 

Após a aplicação dos questionários, realizou-se a tabulação dos dados. Os 

questionários foram reunidos, organizados e enumerados. A tabulação dos dados consistiu 

em montar uma planilha eletrônica no programa Excel®, onde foram transferidas as 

informações contidas nos questionários, contemplando todos os dados registrados. 

 Foi ainda criada uma legenda que permitiu a padronização da transferência e da 

tabulação dos dados. A necessidade de se organizar uma legenda, veio atender à 

necessidade de se organizar da forma mais objetiva a grande quantidade de informações 
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contidas nos questionários. A formulação da legenda foi feita de forma simples, usando a 

numeração das questões codificar a legenda. Assim, além de codificar a legenda, também 

foi criada uma codificação dos valores obtidos em cada questão (e/ou item). Por exemplo: 

1. Sexo: (1) = Masculino; (2) = Feminino. 

Depois de pronta a tabulação, procedeu-se à sistematização. A partir daí, os dados 

foram submetidos a análise tendo em vista os resultados que pudessem trazer maior 

significado e relevância para a pesquisa. No momento seguinte, foi a de dar um tratamento 

gráfico-estatístico aos dados, com o objetivo de preparar uma melhor visualização dos 

resultados. Assim, os resultados das variáveis apresentadas graficamente (tais como, sexo; 

faixa etária; cidade de residência; membro da família responsável pela maior parte da renda 

familiar; quantidade de membros na família; despesa mensal média com alimentação; 

parcela da renda comprometida com alimentação; tipos de alimentos consumidos, entre 

outras), foram submetidos à análise. 

O procedimento considerado essencial na realização deste inquérito, traduziu-se na 

seleção dos dados e indicadores considerados de maior relevância para se traçar, numa 

eventual pesquisa futura mais abrangente, o perfil alimentar de grupos populacionais 

específicos de uma cidade de porte médio como Presidente Prudente. 

A partir do conjunto de informações levantadas nas fontes citadas, foi possível a 

montagem de um pequeno banco de dados e a produção de alguns resultados que serão 

apresentados neste Trabalho. 

5. RESULTADOS 

Os gráficos abaixo apresentados são alguns dos resultados mais relevantes obtidos 

e sistematizados através das informações coletadas durante a aplicação do questionário 

sobre o perfil do consumo alimentar em grupos populacionais específicos, ministrado a 

professores da rede pública de ensino das cidades de Presidente Prudente, Emilianópolis e 

alunas do curso de Nutrição da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE). 

Os gráficos produzidos serão apresentados, de acordo com as variáveis 

selecionadas, seguidos de uma breve análise. 

Gráfico 1: 
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Esse gráfico traz a média de despesa mensal das famílias dos entrevistados com 

alimentação. E também aponta em qual estabelecimento comercial ocorre o maior número 

gastos das famílias. 

Observando o gráfico, podemos concluir que as famílias gastam e/ou compram mais 

em supermercados, isso aparece claramente com o valor em média de R$ 325, 00 ao mês, 

deixando os outros estabelecimentos com valores de gastos bem abaixo. 

Em segundo lugar vem à opção outro, em que os entrevistados apontam 

lanchonetes, restaurantes e passeios. Gasta-se em média R$ 140,00 ao mês. 

O armazém aparece como o terceiro lugar com a média de gastos mensais de R$ 

113,00. 

Depois aparece em quarta posição a quitanda, onde apresenta a média de gastos 

mensais de R$ 96,00. Em seguida em quinta posição aparece o açougue com a média de 

R$ 92,00 mensais. Sacolão aparece na sexta posição com a média de gastos de R$ 64,00 

mensais. Feira vem em seguida com a média mensal de R$ 46,00 e ficando em sétima 

posição. Produtor e padaria ficaram em último lugar na preferência dos entrevistados com o 

valor de R$ 40,00 mensais. 

Ao se analisar os dados desse gráfico pode se concluir que os entrevistados gastam 

a maior parte do dinheiro destinado alimentação em supermercados, provavelmente isso se 

dá devido à praticidade que o mesmo oferece. Pois, nos supermercados podemos encontrar 

diversas variedades de alimentos a disposição. 
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Gráfico 2: 
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O gráfico acima pode ser considerado o mais importante para esse trabalho. Ele 

apresenta informações sobre os gastos com alimentação e os compara com o total de renda 

familiar dos entrevistados. 

Os valores da renda total familiar variam de R$ 500,00 a R$ 10.000,00. 

Ao se analisar o gráfico podemos observar que a questão em relação aos gastos 

familiares nesse grupo estudado é de proporcionalidade. As famílias que apresentam uma 

renda mais elevada gastam uma parcela de sua renda bem menor que as famílias com 

renda inferior. As famílias com renda inferir geralmente chegam a gastar até 40% de usa 

renda total com alimentação. 

Dentro desse grupo de entrevistados ocorre uma grande disparidade na questão de 

renda. É que os maiores valores estão fora dos padrões de renda da maior parte da 

população. Mas, todos têm condições financeiras de se alimentar bem. 

Nesse gráfico aparecem cinco barras de valores de gastos com alimentação, mas o 

total de renda familiar não foi revelado pelos entrevistados. 

Gráfico 3: 
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Ao se estudar o gráfico acima podemos observar os tipos de alimentos mais 

consumidos entre as famílias dos entrevistados. 

Os alimentos que aparecem como os mais consumidos pelas famílias dos 

entrevistados são: cereais e derivados, leguminosas, verduras e legumes, margarina e 

óleos, carnes e peixes, açúcar e mel e em último entre os mais consumidos o leite. 

Após esse grupo de alimentos mais consumidos que se apresenta no gráfico 

aparecem os alimentos consumidos com uma certa regularidade que são: frutas e sucos 

naturais, derivados do leite e tubérculos e raízes. 

Os tipos de alimentos que aparecem como não consumidos pela a maioria das 

famílias são: ovos, embutidos, doces, refrigerantes e sucos industrializados. 

Gráfico 4: 
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 O gráfico 4 traz a porcentagem de entrevistados que tem alguém com problemas de 

obesidade na família. 

Para os padrões atuais de pessoas obesas o nível de membros obesos nas famílias 

dos entrevistados é baixo. Levando a crer que realmente o padrão perfil alimentar e 

nutricional dessas pessoas pode ser considerado bom. 

Após as análises do gráfico podemos concluir que as famílias dos entrevistados têm 

um padrão alimentar considerado bom. Pois, eles consomem todos os tipos de alimentos 

considerados para se ter uma boa alimentação e vida saudável. 

6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Com base na análise dos gráficos acerca das variáveis selecionadas a partir dos 

resultados auferidos através da aplicação do questionário-piloto em um grupo de 

professoras da rede pública de ensino e alunas do curso de Nutrição, foi possível 

estabelecer algumas considerações mais gerais necessárias à caracterização do perfil do 

consumo alimentar daquele grupo específico. No entanto, há a necessidade de um maior 

aprofundamento das relações entre os indicadores de consumo alimentar ora trabalhados e 

inúmeras outras variáveis e situações. 

Os gráficos e suas análises respectivas constituíram a parte final desse trabalho. 

Eles contêm informações sistematizadas de todo o inquérito e, por isso, se faz necessário 

discuti-los para que possamos chegar à eventuais conclusões. 
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Em relação aos resultados auferidos por esta pesquisa, de uma maneira geral, 

observou-se que a maioria das informantes eram mulheres, na faixa etária de 30 a 40 anos, 

casadas, residentes em Presidente Prudente e que não são as que respondem pela maior 

parte de sua renda familiar, embora quase todas trabalhem e contribuam para tanto. 

No gráfico 1 podemos analisar os gastos mensais em média das famílias com 

alimentação e verificar em que tipo de estabelecimento comercial são realizadas a maioria 

das compras. Com a maior média de gastos aparece o supermercado com R$ 325,00 ao 

mês. Geralmente as famílias estão procurando estabelecimentos comerciais como os 

supermercados, onde é possível comprar os diferentes produtos alimentícios sem ter a 

necessidade de se deslocar com mais freqüência. 

Segundo Chaim e Teixeira (1996), estes analisam que a larga utilização dos 

supermercados é: 

[...] um reflexo do crescimento do setor supermercadista. As 

transformações ocorridas nos fluxos de abastecimento alimentar no 

Brasil nas últimas décadas caracterizam-se pela proliferação do 

mercado varejista. A modernização deste setor provocou uma 

concentração de mercado, que adquiriu características estruturais 

típicas de oligopólio. O significado deste processo não foi apenas a 

centralização do abastecimento via concentração do capital varejista 

[...] A grande distribuição varejista conseguiu impor sua lógica 

através da reestruturação dos canais de distribuição. O que se 

verifica hoje é a oligopolização do comércio de alimentos pela 

estrutura varejista, em detrimento da estrutura atacadista (CHAIM; 

TEIXEIRA, 1996). 

O gráfico 2 é o mais importante para esse trabalho, pois ele cruza a renda familiar 

com os gastos das famílias com alimentação. A renda das famílias apuradas nos 

questionários variou de R$ 500,00 a R$ 10.000,00. Os gastos com alimentação variaram de 

R$ 100,00 a R$ 1.000,00 ao mês em média. 

Analisando os salários e a média de gastos, podemos concluir que as famílias deste 

grupo tem suas condições objetivas garantidas para proceder a uma alimentação adequada 

(pelo menos do ponto de vista calórico e no que diz respeito ao acesso à variedade e à 

qualidade de alimentos, o que não significa necessariamente equilíbrio de dieta e a 

incorporação de práticas alimentares saudáveis no seio das famílias), já que os rendimentos 

são, em geral, suficientes para isso. Assim, fica evidente que esse grupo não se inclui 

naqueles considerados de risco, pelo menos no que diz respeito ao risco de insuficiência e 
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dificuldades de acesso, não obstante riscos relacionados à saúde derivados de práticas 

alimentares não adequadas terem sido observados (ver gráfico 4). 

Esta última observação pode ser melhor caracterizada cruzando as informação do 

gráficos 2 com o 3. As indicações de um padrão alimentar e nutricional saudável estariam 

presentes, pois além de terem renda suficiente para adquirir os alimentos, fariam parte da 

dieta das famílias todos os tipos de alimentos considerados necessários a uma dieta 

saudável. Todavia, nota-se certo desequilíbrio nas quantidades consumidas. 

O gráfico 4 vem a confirmar a possibilidade apontada acima, uma vez que ele 

apresenta a quantidade informada de obesos nas famílias. Mais de um quarto dos 

questionários (27%) registrou ter na família, algum membro com problemas de excesso de 

peso/obesidade. 

7. PALAVRAS FINAIS 

Registra-se mais uma vez a importância do levantamento bibliográfico e da análise 

de diferentes metodologias que já vem sendo utilizadas na busca de um instrumento 

preciso, eficaz e suficientemente flexível para a caracterização do consumo alimentar da 

diversidade populacional brasileira. 

Trabalhar com o tema da segurança alimentar, implica considerar as suas relações 

com as condições socioeconômicas da população, com o ambiente urbano e com os direitos 

sociais como a saúde pública, por exemplo. Como se trata de uma área por excelência 

interdisciplinar, referências para a execução deste trabalho foram buscadas nas mais 

diversas áreas do conhecimento, tais como, Nutrição, Economia, Sociologia, Epidemiologia, 

Antropologia, História, Psicologia, entre outras, haja vista que, segundo Poulain (2003), a 

alimentação é um objeto de extrema complexidade, suscetível de mobilizar numerosas 

disciplinas científicas. Cada uma produz, a partir de seu ponto de vista e das suas 

problemáticas principais, séries de dados que permitem estudar as grandes tendências de 

consumo, as ligações entre alimentação e saúde, a diferenciação social e cultural das 

práticas, entre outras possibilidades. Destaca-se, portanto, a possibilidade de estudos 

pluridisciplinares, trabalhando as interações entre essas diferentes dimensões. 

Considerando tal posicionamento, acreditamos que a ciência geográfica possa também ser 

de grande relevância dentro deste cenário, podendo contribuir de maneira ativa nos estudos 

acerca da temática da Segurança Alimentar e Nutricional e Consumo Alimentar. 

Segundo Chaim e Teixeira (1996), a composição da estrutura de consumo de 

alimentos pode ser considerada como o resultado final de uma série de fatores que 

contribuem direta ou indiretamente para sua consolidação. Fatores como o hábito alimentar, 

o poder de compra das famílias (que agrega a renda familiar e preço dos alimentos) e a 
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oferta de alimentos são alguns determinantes da estrutura de consumo. Desta forma, este 

estudo se restringiu a análise de alguns destes fatores: a renda familiar, o quanto desta 

renda é destinado ao consumo alimentar, a disponibilidade da utilização dos equipamentos 

varejistas de alimentos no município de Presidente Prudente. A renda disponível, uma 

variável clássica na determinação do padrão de consumo, direciona fortemente os gastos 

com alimentação. 

Segundo José Eli da Veiga (1994), a população que recebe até 2 salários mínimos 

tem na sua estrutura de gasto mais de 40% do salário destinado a alimentação, enquanto 

que para quem recebe 30 salários mínimos ou mais, esta cifra cai para 15% ou menos. E é 

justamente a participação relativa do custo da alimentação na renda total que acaba 

determinando fortemente a cesta de alimentos da família, e marcando as diferenças de 

consumo entre as várias classes de renda da população. Para famílias com renda mais 

baixa há um consumo predominante de alimentos de elevado teor de carboidratos, em 

detrimento das fontes protéicas de origem animal e de micronutrientes. Este padrão é tão 

nítido que a própria elaboração da cesta básica no Brasil reflete esta situação. Os 

equipamentos de varejo também são uma variável importante e que podem influenciar a 

composição da estrutura de consumo. O complexo varejista de distribuição de alimentos, e 

em especial os supermercados, juntamente com as indústrias agroalimentares têm 

contribuído para modificações no hábito alimentar, na composição da cesta básica, no custo 

da alimentação, enfim, na estrutura de consumo alimentar. E um reflexo disto é a constante 

alteração da cesta de alimentação, com participação crescente de gêneros alimentícios 

semi-elaborados, congelados, cereais matinais e mesmo a comida pronta, produtos que não 

faziam parte do hábito alimentar do brasileiro. 

 Diante destas considerações, buscou-se avaliar a situação da estrutura de consumo 

alimentar de um determinado grupo de pessoas e, mais importante, procurou-se o 

aperfeiçoamento e a capacitação técnica para a pesquisa através do conhecimento da 

literatura científica sobre segurança alimentar e nutricional, inquéritos e pesquisas sobre 

consumo alimentar e políticas públicas de enfrentamento da insegurança alimentar, temas 

que ganham cada vez mais visibilidade pública, uma vez que são avaliados como relevantes 

para quaisquer iniciativas e tomadas de decisão de agentes públicos e privados na direção 

da construção de uma sociedade menos desigual e mais democrática no que diz respeito à 

geração de oportunidades e na afirmação e no cumprimento dos direitos sociais. 
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