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Resumo 

 

Este trabalho apresenta uma descrição da comercialização de alimentos nas ruas do 

circuito inferior da economia urbana da metrópole São Paulo. Principalmente nos países em 

desenvolvimento, a venda de alimentos nas ruas constitui uma relevante fonte de renda para 

parte considerável da população, que com reduzido nível de escolaridade, possui pouco acesso 

ao cada vez mais exigente mercado de trabalho formal do circuito superior da economia. 

Também, a migração desordenada às cidades fruto de uma rápida urbanização leva ao 

desencadeamento de crescentes problemas de mobilidade viária. Numa realidade na qual as 

pessoas percorrem largas distancias cotidianamente entre o lugar de trabalho e o domicilio, junto 

à escassez ou ausência de estabelecimentos formais que ofereçam refeições a preços razoáveis 

no recorrido, colocam o surgimento e a manutenção de comércios de alimentos baratos (às 

vezes pouco nutritivos e de baixa inocuidade) nas ruas destas grandes cidades como situações 

que caracterizam um planejamento socioespacial direcionado predominantemente à reprodução 

do capital e não à reprodução saudável da vida em sociedade. 
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Comercialización de alimentos en las calles del circuito inferior 

de la economía urbana de San Pablo 

 

Resumen 

 

 Este trabajo presenta una descripción de la comercialización de alimentos en las calles 

del circuito inferior de la economía urbana da metrópoli de San Pablo. Principalmente en los 

países en desarrollo, la venta de alimentos en la calle  constituye una relevante fuente de 

ingresos para parte considerable de la población, que con el reducido nivel de escolaridad, 

posee poco acceso al cada vez más exigente mercado de trabajo formal del circuito superior de 

la economía. También, la migración desordenada a las ciudades fruto de la rápida urbanización 

conlleva al  desencadenamiento de crecientes problemas de movilidad vial. En una realidad en la 

cual las personas recorren largos trayectos cotidianamente entre el lugar de trabajo y el 

domicilio, junto a la escasez o ausencia de estabelecimientos formales que ofrezcan comidas a 

precios razonables en el recorrido, colocan el surgimiento y mantenimiento de comercio de 

alimentos baratos (a veces poco nutritivos y con baja  inocuidad) en las calles de estas grandes 

ciudades como situaciones que caracterizan la planeación socioespacial direccionada 

predominantemente a la  reproducción de capital e no a la reproducción  saludable de la vida en 

sociedad. 
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1) Introdução  

 

 O processo de formação socioespacial do urbano nos países subdesenvolvidos e em 

desenvolvimento se desenrolou de forma desordenada com disparidades na divisão do trabalho 

e consequentemente na constituição dos circuitos espaciais de produção, distribuição e consumo 

das atividades econômicas. Em paralelo aos vetores mais modernos expandidos com o 

alargamento do processo de globalização das duas últimas décadas, as cidades milionárias e 

metrópoles do mundo subdesenvolvido e em desenvolvimento mantêm em alta densidade a 

oferta de atividades produtivas, comerciais e de serviços em geral de baixa capitalização, 

intensivas em mão-de-obra e com quase nenhuma organização sistemática. Representado 

predominantemente pelo sistema bancário oficial, por indústrias e agroindústrias modernas, por 

empresas de exportação e importação, de prestação de serviços e de comércios atacadistas e 

varejistas possuidores de um sistema organizacional gerido através do uso das principais 



inovações tecnológicas do momento se vê constituído o que se definiu como o circuito superior 

da economia urbana nos países subdesenvolvidos (SANTOS, 2002)3.  

 Em outros segmentos da totalidade socioespacial, fruto do próprio processo de 

modernização do circuito superior (que tem mecanizado rotinas em suas atividades tanto no 

urbano como em suas extensões agropecuárias e agroindustriais) se vem absorvendo cada vez 

mais mão-de-obra para setores que ou predominantemente subempregam (reajustados pelas 

medidas neoliberais recentemente implementadas na legislação trabalhista de inúmeros países) 

ou para aqueles que são constituídos por pequenos empreendedores tanto dos mercados 

informais como os registrados legalmente. Evidência destas manifestações que abrigam estes 

agentes não hegemônicos excluídos da atividade produtiva moderna são as indústrias de 

pequena escala de produção intensivas em mão-de-obra, os acanhados comércios varejistas 

(em lojas e nas ruas) e os prestadores de pequenos serviços em geral. Configuram-se conjuntos 

de sistemas de objetos e ações (SANTOS, 1994)4 caracterizadores do que se definiu como 

circuito inferior da economia urbana (SANTOS 2002)5. 

 Dentro das tendências de modificação nos padrões de consumo alimentar subsistem os 

setores da economia urbana que oferecem serviços na rua correspondentes ao circuito inferior. 

Estes atendem grande parte da população, prioritariamente a que recebe baixos salários e tem 

acesso restringido na compra de alimentos em lugares formais (SANTOS, 2002). Estima-se que 

a venda de alimentos na via pública na América Latina e no Caribe constituirá um elemento 

importante a ser considerado na Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) para as camadas 

populares partindo das estimativas de aumento progressivo do êxodo rural nas próximas 

décadas (OPS, 2005). 

São Paulo é o maior centro econômico do Brasil, caracterizado por ser uma cidade de 

grande magnitude, longos deslocamentos e concentração de capital. Traz consigo a questão do 

                                                           
3 Poder-se-ia caracterizar na atualidade como “em desenvolvimento” parte dos países apresentados como 
subdesenvolvidos por Milton Santos na década de 1970.  

4 Para Milton Santos, a apreensão do espaço geográfico no cotidiano da pesquisa se dá metodologicamente o 
compreendendo como um conjunto de sistemas de objetos e ações. No primeiro caso, objetos geográficos são as 
construções materializadas na superfície terrestre pelo trabalho humano. Organizadas em sistemas segundo as 
demandas setoriais da sociedade, possuem formas e funções definidas tecnicamente pelo poder econômico, 
político, social e simbólico vigentes. No caso das ações, são estas, que organizadas em sistemas orientados por 
regulamentações jurídicas definidas socialmente, quem constroem (através do trabalho humano) e fazem uso (em 
todas as esferas da vida) dos objetos geográficos. No caso dos circuitos inferiores da economia, caracteriza-os 
objetos geográficos usados por baixos valores econômicos (sejam espaços fechados como fabriquetas ou lojas, 
sejam os abertos como feiras livres e comércios de rua em geral). Já as ações que sistematizam estes segmentos 
da economia se dão de formas pouco organizadas burocraticamente e intermediadas por instrumentos técnicos que 
dificilmente carregam as principais características do período.      

5 Em posições intermédias oscilando entre os polos extremos existe aquilo denominado enquanto circuito superior 
marginal da economia (BICUDO JR, 2006). Estes, mesmos capitalizados atuam fazendo usos de tecnologias e 
arranjos organizacionais menos modernos (SANTOS, 1978).  



vendedor ambulante sob o viés de sua legalidade e do direito ao trabalho e ao uso do espaço 

público. Enquanto aspectos discutidos recorrentemente em cada nova administração municipal, 

os interesses sociais (tanto ao trabalho quanto a alimentação saudável) são negligenciados, 

refletindo a crise social e econômica do modelo de sociedade vigente.  

Uma das sustentações da existência da venda nas ruas é a representação social do 

problema do desemprego e do subemprego experimentado pelos países da América Latina, 

especialmente nas suas maiores cidades (FAO-OPS, 1994).  

O comércio de rua no meio urbano é exercido principalmente por migrantes rurais de 

pequenas e médias cidades com baixa escolaridade que buscam nas grandes cidades mais 

oportunidades de emprego e melhoras nas suas qualidades de vida. No entanto, eles encontram 

poucas oportunidades porque precisam de qualificação e experiência, e, além disso, são mal 

pagos (BORJA, 2008). Desse modo, a maioria dos ambulantes não tem nenhuma ou 

pouquíssima instrução, constituindo-se em grande parte de analfabetos6.  

Ao atuarem em sua maior parte na clandestinidade, a quantificação dos trabalhadores 

do circuito inferior da economia se apresenta como uma incógnita. Essa clandestinidade leva ao 

mesmo tempo à cumplicidade de alguns e à parceria com outros: o vendedor muitas vezes 

depende de fornecedores também clandestinos e de fiscais públicos tolerantes e/ou corruptos. 

Assim, as mercadorias são fornecidas e comercializadas sem notas fiscais e garantias7 sob o 

olhar complacente dos fiscais municipais e da polícia encarregada de reprimir o contrabando 

(VIVA O CENTRO SÃO PAULO, 1996). 

 

2) Objetivos 

 

 Considerando que o conceito „circuito espacial‟ abrange a produção, a distribuição, a 

comercialização e o consumo de uma determinada atividade econômica, vê-se como 

fundamental a abordagem dos estudos urbanos destes fenômenos em sua totalidade. Assim, ao 

se estudar a venda de alimentos no circuito inferior da economia urbana recomenda-se a 

observação das etapas anteriores do processo produtivo.       

                                                           
6 Em São Paulo esse tipo de comércio é incentivado pelo poder público através de autorizações que devam priorizar 

os deficientes físicos, os idosos ou aqueles que, por uma ou outra razão, não podem concorrer no mercado de 

trabalho (TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2012). Contudo submerso predominantemente 

na informalidade, o comércio de alimentos no circuito inferior da economia urbana acaba sendo ocupação que inclui 

de forma majoritária o trabalho infantil, o de jovens e de adultos, todos eles excluídos do acesso à uma educação de 

qualidade (BORJA, 2008; MENESES, 2010).  

7 Exceto a frágil garantia dada pela palavra do vendedor “... qualquer coisa pode trazer aqui que eu troco” no famoso 

ditado popular “Te dou meu fio do bigode”. 



 Como primeira etapa de um projeto que pretende identificar os caminhos no espaço 

geográfico dos alimentos oferecidos no circuito inferior da economia urbana do município de São 

Paulo, este estudo descreve a observação de uma diversidade de produtos feita em diferentes 

pontos da metrópole nos anos de 2012 e 2013. Deste diagnóstico pretende-se na continuidade 

deste projeto identificar a origem destes alimentos (desde os in natura até os componentes 

formadores dos ultraprocessados) nos seus diferentes circuitos espaciais de produção.    

 

3) Metodologia 

 

Este é um estudo descritivo do circuito inferior da economia urbana do município de São 

Paulo com ênfase na descrição da comercialização de alimentos nas ruas. Foram selecionados 

espaços de venda em toda a cidade, considerando que fossem pontos de alto fluxo de pessoas. 

Nesse sentido, incluíram-se estações de metrô, terminais rodoviários, lugares comerciais, 

intermediações de shoppings centers, centros esportivos e religiosos. Armênia, Brás, 25 de 

Março, Capão Redondo, Hospital das Clínicas, Consolação, Ipiranga, Lapa, Luz, Parque Dom 

Pedro II, Perus, Pinheiros, República, Santo Amaro e Saúde. Também se considerou que as 

visitas fossem nos dias de semana úteis em diferentes horários segundo os tempos de refeição, 

tais como café da manha, almoço e jantar em diferentes pontos da capital paulista.   

Para o desenvolvimento da pesquisa foram usadas duas aproximações: observação 

sistemática e diário de campo. A primeira como método para identificar as características do 

fenômeno com uma leitura precisa para perceber os fatos como naturalmente acontecem, 

reparando nos contextos e acontecimentos que os precedem e que os seguem (COFFEY e 

ATKINSON, 2004). A segunda como técnica do registro de detalhes encontrados em cada visita 

para dar suporte à interpretação dos achados. 

Desenvolveu-se um questionário para coleta, preenchido pelo pesquisador no momento 

da observação, com ou sem contato com o vendedor, que incluiu doze aspectos relacionados: 

localização no tecido urbano, tipo de alimento, qualidade nutricional, praticas de manipulação, 

características das pessoas e equipamento. Foi realizada análise da atividade de venda em 

torno aos aspectos encontrados, assim se fez a organização do material, dividindo-o em partes, 

procurando identificar tendências e padrões relevantes (GIL, 1995). Previamente à coleta de 

dados foi realizado o teste piloto dos instrumentos e os pesquisadores treinaram-se para 

realização das observações. 

 

 

 



4) Resultados e discussão  

 

4.1) Normatividade e Saúde Pública na venda de alimentos nas ruas de São Paulo 

 

 Os avanços tecnológicos e a globalização da economia impactaram na indústria de 

alimentos, na agricultura e no padrão de comensalidade contemporânea urbana: tudo isso se 

evidencia no que predominantemente é vendido na rua (DIEZ, 2003). Assim, essas 

transformações trazem como consequências alterações no perfil de morbi-mortalidade, o qual é 

objeto de preocupação por um lado das ciências da saúde com a questão de alimentos cada vez 

mais processados, com alta densidade energética e baixa qualidade nutricional (ENSIN, 2010; 

IBGE, 2010b) e por outro lado da ciência econômica, no que se referem aos custos da saúde, os 

preços dos alimentos, as oportunidades laborais e a sustentabilidade populacional (FAO, 2010). 

Em São Paulo, a permanência de comerciantes de rua (os chamados camelôs8) é 

regularizada por meio de um cadastro chamado TPUs (Termos de Permissão de Uso) em 

lugares específicos da cidade. Pagam-se taxas em razão das permissões, de forma que seus 

endereços residencial e comercial são conhecidos pela administração. Contudo, muitos sem 

permissão atuam na clandestinidade. 

 Assim, o que se vê na capital paulista é a manifestação de uma problemática que não 

pode ser abordada sob uma estreita visão individualista, pelos efeitos não só da ocupação do 

solo enquanto mercadoria, senão também pela visualização de sua função social ao gerar 

emprego e renda. Seguindo esta abordagem, conclui-se que a extinção de ambulantes 

significaria aumentar as cifras de desemprego (TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, 2012), e de insegurança alimentar.  

Daí que ao se discutir a permissão do comércio nas ruas, a venda de alimentos se 

apresenta como um capítulo em separado. Diferente dos bens duráveis (não perecíveis), os 

alimentos são veículos de nutrientes e também de microrganismos patógenos. Ou seja, não só é 

o intercambio de produtos por dinheiro.  

Entendendo que o comércio de alimento na rua implica desde a preparação das 

refeições no local da venda até a comercialização e o consumo propriamente dito, precisam-se 

reforçar nos regulamentos públicos de permissão destas atividades quais as infraestruturas 

básicas que garantam condições higiênico-sanitárias que protejam tanto comerciantes quanto 

consumidores da contaminação causada pelo mau manuseio dos alimentos.  

                                                           
8 Do termo em frances  camelot, vendedor de artigos de pouco valor. 



Do ponto de vista sanitarista, identifica-se a situação de venda de alimentos na via 

pública como controvertida pelas deficientes práticas de higiene que apresentam riscos 

consideráveis de doenças, entendidos na saúde pública como Doenças Transmitidas por 

Alimentos (DTA). Embora muitos estudos demonstrem que a comida feita e vendida nas ruas ou 

em mercados geralmente é segura se consumida logo após ser preparada (STEIN & 

LABADARIOS, 2011), a nível epidemiológico é preocupante o número de casos registrados a 

cada ano. Evidências da ocorrência do evento ou da notificação aos sistemas de vigilância em 

saúde pública (sem contabilizar o sub-registro de casos) de DTA, Doenças Diarreicas Agudas 

(DDA), e casos de Hepatite A são verificados em São Paulo (Quadro 1).  

Disso se diagnostica que o número de doenças causadas por possíveis falhas na 

segurança dos alimentos e da água é alto e permanece desconhecido o agente causador na 

maioria dos casos devido ao fato de que o afetado tardiamente reporta a situação ou a equipe 

médica falha no seguimento dos protocolos estabelecidos (SDS, 2011; MINISTERIO DE SAUDE, 

2010). 

Quadro 1. Coeficientes de incidência de Indicadores epidemiológicos por 100.000 

habitantes no município de São Paulo. 2010. 

Indicador São Paulo 

Surto de DTA  1.7  

Casos DTA 8.7   

Casos DDA 1,681.5  

Casos Hepatite A 0.8* 

Fonte: CVE, 2012; *2007 

 

A contaminação dos alimentos geralmente acontece pela ausência de higiene em sua 

manipulação (limpeza das mãos e dos utensílios utilizados para sua confecção e consumo) bem 

como por contaminações características de ambientes insalubres. Estudos na América Latina 

revelam que os principais riscos à saúde nestes estabelecimentos se relacionam às seguintes 

condições: preparação de comida sem acesso à água potável; desrespeito pelas práticas 

mínimas de higiene na preparação adequada dos alimentos; falta de cuidado na seleção de 

alimentos crus e negligência com a contaminação ambiental (FAO, 2010). 

A regulação da venda de comida nas ruas, mesmo com a complexidade dos aspectos 

relacionados à conformação e à continuidade do segmento, configura-se como um avanço entre 

as estratégias propostas para o setor, tanto no uso do espaço público quanto no controle 



sanitário. Embora a decisão de regulação constitua uma das questões mais difíceis no 

delineamento do processo de intervenção, representa também uma base legal para o 

reordenamento do comércio de comida na rua e um apoio ao processo de descentralização de 

ações em saúde pública, gerando ou consolidando regulamentos municipais com base em 

normas nacionais. Assim, partindo da normatividade sobre a venda de alimentos em espaços 

públicos, as políticas em saúde pública devem executar ações em busca de proteger os 

consumidores e promover a alimentação saudável. Neste contexto, espaços próprios devem ser 

planejados e oferecidos, atendendo requisitos de funcionamento como o suprimento de água e 

energia, infraestrutura, instalações sanitárias e serviço de coleta de lixo (CARDOSO, SANTOS & 

SILVA, 2009). 

No Brasil, todo o sistema de controle e fiscalização relacionado à higiene dos alimentos 

está amparado na lei 2.312 de 1954, o Código Nacional de Saúde (documento guia sobre a 

questão sanitária no Ministério de Saúde) e no decreto lei n. 986/1969, que institui normas 

básicas sobre as Boas Praticas de manipulação dos alimentos (BEZERRA, 2008).  

Contudo, de forma geral, no país, até 2004 - quando a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) passa a possuir uma estrutura mínima de atuação - não havia legislação 

federal regulamentadora para a atividade. Contudo, desde 1990, com a implantação do Sistema 

Único de Saúde (SUS) e a descentralização das suas ações, o controle sanitário desse 

segmento passou a ser responsabilidade dos municípios9. Com isso, enquanto alguns 

municípios avançaram na elaboração de normas próprias (como Curitiba, Natal e São Paulo) 

muitos sequer alcançaram a organização dos seus serviços de Vigilância Sanitária (GERMANO 

& GERMANO, 2001).  

Posteriormente, o Ministério da Saúde, por meio da Resolução da Diretoria Colegiada n. 

218 de 2005 dispôs sobre o regulamento técnico de procedimentos higiênico-sanitários para 

manipulação de alimentos e bebidas. Esse apresenta os formatos legais em relação às 

condições das localidades de comercialização de alimentos, definidas como instalação fixa, 

provisória ou ambulante (MINISTERIO DA SAUDE, 2005)10.  

O município de São Paulo executa um tratamento bastante vigilante tanto em relação 

aos locais de comércio de refeições (lanchonetes, restaurantes e demais tipo de serviços de 

                                                           
9 Muitas destas atuações foram fortemente reforçadas pela lei 8.078 de 1990 (o Código de Defesa do Consumidor), 

que ao mencionar a proteção da vida e da saúde com relação ao risco de praticas perigosas e nocivas, serve desde 

então como instrumento para o controle sanitário dos comércios de alimentos (BRASIL, 1990). 

10 No que se refere ao controle da contaminação microbiana encontra-se estabelecida nas mais distintas regiões, 
com o comércio de produtos industrializados e manufaturados, destacando-se preparações da culinária regional e 
local que ocupam as ruas das grandes cidades brasileiras. Exemplo disso, o cachorro quente paulista tem sido 
objeto de varias pesquisas (LUCCA & TORRES DA SILVA, 2010). 

 



alimentação), quanto aos fornecedores de ingredientes (LANGE, 2010)11. Dentro dos 

antecedentes próprios do município, tem-se variado de forma seletiva a regulamentação sobre a 

venda de alimentos nas ruas. O Decreto 27.619 de 1989 autorizou o exercício de atividades de 

venda em vias públicas, porém com vetos para o comércio de pasteis, embutidos, 

churrasquinhos, entre outros.  

Agora, no que corresponde a venda de alimentos in natura e não preparados, segundo 

dados de 2012 da Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras, a capital paulista se 

destaca com a existência de 857 feiras livres (numa média de 122 feiras diárias) que leva para 

toda a cidade alimentos tipo carnes, ovos, legumes e frutas. Destaca-se, entremeadas em 

pontos estratégicos da feira, enquanto comércio de alimento preparado no local, as já 

tradicionais barracas de pasteis12.     

Em 1998, uma nova lei (regulamentada em 2002), normalizou o ofício dos "dogueiros 

motorizados" (como são chamados os vendedores que usufruem de uma infraestrutura de 

preparação de cachorros-quentes acoplada aos automóveis), na qual o comerciante deve usar 

luvas descartáveis e ter um ponto de água potável e um recipiente frigorífico. Fica neste caso, 

sob a incumbência da prefeitura o cadastro, o treinamento, a fiscalização e definição dos lugares 

com permissão dos ambulantes comercializarem (BEZERRA, 2008)13. 

Daí que, a partir de todos estes encaminhamentos realizados na metrópole paulistana, 

compreende-se que os órgãos que regem as políticas em saúde pública devem se preocupar 

com os riscos potenciais gerados pelas vendas de alimentos na rua. Devido à falta de demanda 

e flexibilidade no cumprimento das regulamentações de saúde, esta forma de comercialização 

cresceu de maneira geral junto com as grandes aglomerações urbanas dos países em 

desenvolvimento e se reproduziu em outras cidades, com pouquíssimo controle. 

Notou-se que quando se fala de alimentos em vias públicas, a maioria das pesquisas 

realizam abordagens clínicas, como aquelas que retratam a contaminação por microrganismos 

                                                           
11 Como exemplo, têm-se o caso dos açougues onde é obrigatório o respaldo da qualidade da carne por um médico 
veterinário, e de alguns restaurantes onde o nutricionista é o encarregado por garantir a qualidade dos alimentos. 

12 Num total de 16.305 barracas em toda capital, a zona leste (como região mais povoada de São Paulo), se destaca 

ao concentrar o maior percentual de feirantes.  

13 Por sua parte, a Câmara de Vereadores de São Paulo diz que dois projetos que tratam da legalização de quatro 

itens de alimentação vendidos nas ruas estão em discussão. Um deles pretende regularizar a venda de pastel e 

caldo de cana no entorno de estádios de futebol. Outro propõe a legalização da venda de algodão-doce e de pipoca. 

Nenhuma dessas discussões, entretanto, abrange a comida de rua de maneira geral. Já a Prefeitura de São Paulo 

afirma que não propôs projetos que discutam a venda de comida de rua nos últimos anos (FOLHA DE SÃO PAULO, 

2012). Com a nova gestão do Partido dos Trabalhadores (PT) iniciada em janeiro 2013 na capital paulista, 

conversas realizadas com vendedores ambulantes em geral indicam uma expectativa de maior liberação da 

atividade. 



(OPAS, 1992). Mesmos com estes estudos, as atividades voltadas para a melhoria da qualidade 

e inocuidade dos alimentos constitui-se como uma dívida que se tem com a sociedade, não só 

para assegurar a supervisão de processos e o controle de riscos de saúde pública, mas também 

para aumentar o desenvolvimento econômico de microempresas em famílias de baixa renda e 

baixa escolaridade, reconhecendo e formalizando o circuito inferior da economia urbana nos 

países em desenvolvimento para o setor da alimentação. É preciso desenvolver projetos de 

grande dimensão, a partir de uma análise do território e da população que atenda às 

necessidades de informação e, portanto, capaz de influenciar as políticas públicas sobre o tema 

debatido. Assim, como refere Mazuera (1998), a aplicação de um estudo descritivo seria útil, 

contudo há lacunas no reconhecimento destes eventos de saúde pública em conjunto com as 

variáveis epidemiológicas de tempo, lugar e pessoa. Daí que a observação e o treinamento de 

pesquisadores são fundamentais para garantir informação de qualidade, tanto para descrever os 

fatores de risco e identificar as necessidades de uma população, como para fornecer uma base 

de dados para a gestão e planejamento dos serviços de saúde e desenvolver normas e 

procedimentos. 

 

4.2) Descrição da diversidade da venda de alimentos nas ruas do circuito inferior 

da economia urbana em São Paulo  

 

Muitas pessoas de baixa renda dispõem em seus extensos deslocamentos na região 

metropolitana de São Paulo de pouquíssimo dinheiro para se alimentar. Essa realidade vai ao 

encontro do oferecido pelos ambulantes na rua, sem quase nenhuma exigência relacionada às 

normativas fitossanitárias. Daí que além de ser um problema de saúde pública, o comércio de 

alimentos nas ruas relaciona-se à realidade socioeconômica da população paulistana. Calculou-

se que para o ano de 1995 aproximadamente entre 25 a 30% do gasto em alimentos na América 

Latina e no Caribe era destinado a produtos comercializados de forma ambulante (COSTARICA 

& MORON, 1996) nas ruas do circuito inferior da economia urbana. Em São Paulo, a cidade 

mais cara das Américas (MERCER, 2012), a refeição feita em barracas e tendas de rua em geral 

é mais barata que a oferecida em restaurantes e lanchonetes inspecionados. Assim, estima-se 

que 18,6% da renda da população é investida em refeições fora de casa14 (IBGE, 2010b)15. 

                                                           
14 Esses dados oficiais, contudo, não especificam o quanto deste montante corresponde ao consumo de alimentos 

de rua.      

15 Outro estudo aponta que 55% dos paulistanos realizam as principais refeições fora do lar, sem especificar as que 

são compradas junto aos vendedores de rua. Dessas, 15% correspondem ao café da manhã, 30% ao almoço e 10% 

ao jantar. No café da manhã, 80% dos alimentos consumidos foram pães, torradas, manteiga, margarina, café e 

leite integral. Já no almoço, 70% do consumo corresponderam a arroz, feijão, carne bovina, verduras, legumes, 



 Na busca de se conhecer a diversidade da venda de alimentos nas ruas do circuito 

inferior da economia urbana do município de São Paulo, durante três meses (novembro e 

dezembro de 2012 e janeiro de 2013) coletaram-se dados na cidade de tal forma que se 

realizaram 51 observações. Principalmente para se entender as localidades no município de São 

Paulo onde não se encontrou a venda de alimentos nas ruas foram preenchidos 22 diários de 

campo que descrevem o observado.   

 Como resultado preliminar destas análises realizadas no município de São Paulo, 

identificou-se a quase inexistência de comércio de alimentos nas ruas dos terminais de 

integração ônibus – metrô. Exemplos disso são as estações Corinthians Itaquera e Santana, que 

respectivamente como pontos extremos leste e norte das linhas 3-vermelha e 1-azul (Figura 1), 

ao possuírem quiosques comerciais em espaços arrendados pelo Metrô nos corredores de 

conexão aos terminais de ônibus (Foto 1), ofertam uma diversidade enorme de alimentos que 

inibem a presença de vendedores ambulantes.  

 No caso específico do terminal Santana, ao serem feitas duas visitas em horários 

diferentes (uma no período do café-da-manhã e outra no jantar) identificou-se que reforçando a 

competitividade imposta aos ambulantes pelo comércio formal dentro dos terminais, o 

policiamento ostensivo realizado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo torna praticamente 

impossível a manifestação da venda de alimentos nas ruas do circuito inferior da economia 

urbana nesta localidade da metrópole. Ao questionar comerciante de suco natural em espaço 

formal fora da estação, captou-se o relato de que até poucos anos nos arredores do terminal 

metroviário de Santana se encontrava muitos ambulantes vendendo alimentos nas ruas em 

todos os períodos do dia. Ele mesmo relatou que vendia suco natural numa das calçadas vias de 

acesso à uma das entradas do metrô. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
refrigerantes e aves. Enquanto isso, no jantar, os dados apontam 70% do consumo entre salgados, sanduíches, 

arroz, verduras, legumes, carne bovina, aves, refrigerante e suco de frutas (GORGULHO, 2012). 



Foto 1: Modelo de quiosques arrendados pelo Metrô para o comércio de alimentos  

em terminais de integração16 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.metro.sp.gov.br/metro/negocios/acoes/index.aspx17 

 

Pagava uma quantia fixa de propina à um fiscal público responsável pela legalização do 

comércio nesta região da cidade e trabalhava com um fluxo de vendas que segundo ele garantiu 

a poupança necessária para a compra do estabelecimento em que executa seu empreendimento 

na atualidade. Disse também que com o atual comando da Subprefeitura de Santana a 

fiscalização se tornou rígida e não existia espaço até o momento para o comércio ambulante de 

nenhuma natureza.  

 Desta realidade, questionaram-se os motivos da presença às vezes massiva de 

ambulantes vendendo alimentos em alguns pontos de alta circulação (como se verá mais adiante 

para o caso dos arredores da estação de metrô Saúde) frente ao impedimento legal existente e 

às atribuições de fiscalização dada ao poder público. A resposta a esta pergunta foi apresentada 

durante as visitas realizadas ao Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho (mais conhecido 

como Pacaembu). Diante da inexistência dos tradicionais vendedores de lanches de pernil vistos 

até poucos anos atrás enfileirados em suas peruas Kombi na guia da Rua Itápolis do lado oposto 

à entrada nas arquibancadas; e da evidente atuação da Polícia Civil Metropolitana de São Paulo 

no combate à venda de água no entorno do estádio, interrogou-se a comandante policial de 

plantão sobre essa diferenciação de tratamento entre os diferentes lugares da cidade no que se 

refere ao cumprimento da lei. Categoricamente, confirmando o que já havia sido posto pelos 

relatos no bairro Santana, apresentou-se que em cada região do município de São Paulo, 

                                                           
16 A mesma estrutura de comercialização de alimentos foi presenciada no terminal Giovanni Gronchi. 

17 Neste link do site do Metrô de São Paulo podem-se identificar os diferentes formatos de comercialização 
permitidos via parceria contratual entre diferentes tipos de empresa e a Companhia de transportes.   

http://www.metro.sp.gov.br/metro/negocios/acoes/index.aspx


dependendo da força política que governa a subprefeitura, a fiscalização acontece ou não com 

rigor18.  

 

Figura 1: Representação dos Trajetos do Transporte Metropolitano de São Paulo (2013).        

 

 

Fonte: www.metro.sp.gov.br 

 

 Daí o impressionante vigor das vendas de alimentos nas ruas circundantes à estação de 

Metrô Saúde. Localizada em ponto estratégico de baldeação de pessoas entre diferentes pontos 

da metrópole – como o ponto final sediado na Rua Fiação da Saúde, que interliga via linhas da 

Empresa Metropolitana de Transporte Urbano (EMTU) trajetos entre São Paulo e a região do 

ABCD (principalmente São Bernardo do Campo e Diadema)-, o fluxo de pessoas durante todo o 

dia, diante da aparente liberação do comércio pelas autoridades públicas, atrai uma quantidade 

muito grande de comerciantes de produtos em geral. No caso específico da venda de alimentos, 

das oito horas da manhã às onze horas da noite presencia-se uma dinâmica de comércio que 

acompanha as diferentes refeições do dia: pão com manteiga, bolos (Foto 2) e bebidas quentes 

no horário do café da manhã; suco de laranja, cachorro-quente e outros lanches nos horários do 
                                                           
18 Considerando que as subprefeituras são retalhadas entre os partidos que compõe a base aliada do prefeito, 

mesmo com as normatizações existentes, a fiscalização atua sob o bel-prazer das forças instaladas nas diferentes 

regiões da capital paulista. 

http://www.metro.sp.gov.br/


almoço e jantar e espetinho de carne e milho verde do final da tarde até a noite. A 

comercialização de frutas (manga, banana, maça, morango, uva, lichia, jabuticaba e umbu) e de 

pacotes de doces e salgadinhos foi presenciada em praticamente todos os períodos do dia.    

 

Fotos 2 e 3: Bolos e frutas vendidos no bairro da Saúde, Novembro de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Alexandra Pava, 2012. 

 

Assim, entende-se que a comercialização na rua fornece grande variedade de alimentos 

correspondentes às preferências alimentares da população e à praticidade tanto da venda 

quanto do consumo (Quadro 2). Contextualiza-se uma oferta de serviços que dirimi a fome do 

momento, lida com a problemática das DTAs e tem um impacto nutricional. Daí que uma forma 

de analisar os alimentos oferecidos na rua é apresentar as características das infraestruturas 

usadas em suas vendas. 

Os alimentos frescos (tipo frutas) guardam uma relação direta com a diversidade 

disponível na temporada de safra, situação que não é resolvida pela complexa engrenagem 

comercial devido à condição perecível destes produtos, sendo que São Paulo, maior área urbana 

do Brasil, devido a sua grandeza e amplitude sempre apresentou dificuldades no seu 

abastecimento tanto em quantidade como em qualidade (CORTE, 1985)19. 

 

 

 

                                                           
19 A compra de frutas significa que a população sabe da sua importância, mesmo que o consumo não supere nem a 
metade das três porções recomendadas no Guia alimentar para a população brasileira (BRASIL, 2005). Assim, o 
consumo de frutas fora do lar é baixo e suspeita-se que no caso dos paulistanos, além das limitações de renda que 
limitam o consumo, para as frutas de época ocorra por hábito alimentar (GORULHO, 2012) e barateamento dos 
preços. Embora, a política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) preocupa-se pela infraestrutura para a 
promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, o consumo de frutas tem se mantido baixo na última 
década (BRASIL, 2012).  

 



Quadro 2. Alimentos comercializados na rua. Município de São Paulo. 2012/2013. 

Tipo Alimentos 

Frescos  Abacaxi, ameixa, banana, carambola, umbu, goiaba, laranja, lichia, maçã, 
manga, mamão, melancia, morango, pêssego e uva. 

Preparados 
no local 

 Suco de laranja e água de coco; 

 Batata frita; 

 Milho cozido; 

 Churros. 

 Tapioca com recheios de banana, calabresa, queijo coalho, Romeo e Julieta; 

 Pipoca doce e salgada; 

 Churrasquinho; 

 Sanduiche tipo bauru, carne maluca, misto, queijo e calabresa, X-egg, X- bacon, 
X-salada, X-tudo e cachorro quente. 

Preparados 
com 

antecedência 

 Café da manhã composto por bolos, bolinho de carne e de salsichas, torta 
salgada e pães (frances, leite, doce e queixo);  

 Refeição em marmita: almôndega, carne de boi e frango;  

 Bebidas quentes (café, chocolate quente); 

 Sucos de goiaba, caju; 

 Pamonhas doces e salgadas; 

 Coral; 

 Petisco feito com tomate, cebola, pimentão; 

 Amendoim, coco doce, cocadas. 

Ultra-
processados 

 Chocolates, doces, doces recheados chicletes, balas, bolachas; 

 Pacotes de salgadinhos (torrada); 

 Refrigerantes; 

 Sorvetes; 

 Cerveja, cachaça, Martini. 

Outros  Água mineral engarrafada;  

 Condimentos (temperos) 

 

No que se refere à estrutura de venda dos alimentos frescos nas ruas, as características 

são simples: geralmente são vendedores não estacionários20, que se deslocam pelas avenidas, 

usam carrinho de rodas com caixotes de madeira (Foto 3), carrinhos de supermercado ou 

simplesmente caixas de papelão carregadas nas mãos. Em alguns casos, são empacotadas em 

sacos transparentes e colocadas sobre blocos de gelo ou cortadas no local, onde é jogada água 

para dar aparência de fresco (Foto 4)21.  

                                                           
20 No caso dos feirantes, têm-se uma condição semi estacionária caracterizada pela fixação periódica de pelo 
menos uma vez por semana em um determinado ponto estabelecido da cidade.   

21 A questão de riscos para o consumidor depende principalmente do grau de intervenção do comerciante (desde a 
obtenção do produto até a sua venda) Disso a inquietude em relação à procedência da água, ao tempo de 
exposição ao ar livre e a temperatura do ambiente. 

 



Os alimentos preparados no local são em grande parte consumidos fora de casa. Nestes 

casos, a infraestrutura de venda requer maiores investimentos e dependendo do tipo de alimento 

diminui ou potencializa o risco de DTA22. O vendedor geralmente é estacionário e o equipamento 

para preparar alimento na rua é mais complexo porque requer de superfícies, utensílios, 

combustíveis, fontes de água, entre outros. 

 

Foto 4 e 5: Abacaxi e melancia vendidos no bairro Armênia e barraca de frutas em porta de 

papelaria em Santo Amaro23, Dezembro de 2012/Janeiro de 2013. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Alexandra Pava, 2012. 

 

A partir do observado se identificou carrinhos de madeira ou metal, em alguns casos 

protegidos por vidro, equipados por máquinas para cortar ou liquidificar ou misturar, panela, 

cilindro de gás e recipientes para guardar os ingredientes. Também foi comum observar, para a 

preparação dos sanduíches, o uso de carros ou peruas adaptadas (Foto 7) para a preparação de 

                                                           
22 Dando exemplos, a preparação de sucos (como o de laranja visualizado em campo nas intermediações dos 

Metrôs Saúde e Largo Treze) quando não exposta a nenhum tratamento térmico necessita de sérios cuidados na 

manipulação, sobretudo com os utensílios e a água. No caso da batata frita, milho, churros, tapioca e pipoca 

(encontrados em diversos pontos de alta circulação de pessoas no município de São Paulo) a questão do pré-

alistamento está relacionada com a qualidade da água e as matérias primas a serem usadas. Já no que se refere ao 

churrasquinho (visto em grande número vendido de maneira estacionária nos arredores das estações do Metrô 

Largo Treze, Capão Redondo e Luz no final da tarde e início da noite) e lanches (encontrados com maior frequência 

às tardes em diferentes localidades visitadas), o risco de contaminação alimentar é maior, tanto que São Paulo 

dispõe de normas que condicionam restritivamente suas vendas. 

23  Em Santo Amaro, nas proximidades do Metrô Largo Treze foram feitas duas visitas: na primeira, no final de 

novembro de 2012, no período do café da manhã, diante do forte policiamento do local, não se encontrou nenhum 

tipo de venda de alimentos. No meio da manhã, debaixo de sol forte e alta temperatura, quando se retornava da 

observação se identificou, além de água mineral, a venda de suco de laranja na calçada em frente a uma porta 

localizada entre duas lojas. Ao se aproximar se identificou que o suco era preparado em ambiente interno e do lado 

de fora se mantinha somente a estrutura necessária para servir os clientes: copos, garrafinhas e a jarra com suco e 

gelo dispostos em estante de vidro de quatro níveis. Na segunda visita à Santo Amaro, no final de uma tarde do 

início do ano de 2013, identificou-se uma variedade de produtos sendo vendidos nas calçadas: todos eles, sem 

exceção, numa relação de cooperação com os estabelecimentos formais, ocupavam um pedaço de chão de suas 

entradas e atentos à fiscalização comercializavam suas mercadorias. Exemplos disso são as barraquinhas de frutas 

vistas nas portas de peixaria e papelaria (Foto 5) e dos churrasquinhos nas entradas dos estacionamentos (Foto 6).    



alimentos, que incluem fontes de água e inclusive geladeira, alem de carregar mesas e cadeiras 

para os clientes. 

 

Fotos 6, 7 e 8: Venda de churrasquinho no Largo Treze, lanche em carro24 e churrasquinho 

grego no Centro de São Paulo, Dezembro de 2012/Janeiro de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Alexandra Pava, 2012. 

 

Os alimentos preparados com antecedência correspondem a produtos de padaria, 

refeições, preparações tradicionais e bebidas. No caso das refeições, o vendedor atua como 

distribuidor (Fotos 9 e 10), sendo que existe um lugar de preparo perto, mas que não foi possível 

averiguar exatamente o lugar de origem25. A localização desse tipo de vendedor é semi 

estacionária e estacionária, a infraestrutura é formada geralmente por uma base desmontável de 

madeira, com toalha de mesa e containers para as bebidas. A venda de alimentos preparados 

tanto no local quanto com antecedência apresentou descartáveis para o consumo. 

Os alimentos ultraprocessados são os mais práticos porque se interfere o mínimo com o 

conteúdo do produto e para o cliente o consumo pode acontecer enquanto caminha (dinâmica 

que responde ao pouco tempo destinado na maioria das refeições dentro da metrópole). Neste 

tipo de produto o vendedor localiza-se semi estacionário ou até ambulante. Ou seja, não utiliza-

se nenhum equipamento e ele pode carregar a mercadoria nas mãos26. Este tipo de alimento foi 

                                                           
24 O consumo de lanches fora de casa está relacionado com a maior ingestão de gorduras saturadas, sobre todo no 

caso de sanduíches, que ao serem fast food incoporam uma serie de associações como o consumo como molhos, 

fritos, refrigerantes, entre outros. Assim apesar de o Brasil apresentar uma estrutura social e econômica distinta dos 

Estados Unidos, ambos mostram tendência de globalização, indicando similaridade dos padrões alimentares 

(PREVIDELLI, 2011). 

25 Esse é o principal questionamento a ser investigado na continuidade do projeto de pesquisa.   

26 O inconveniente deste tipo de alimento está em sua alta densidade energética e baixa densidade nutricional, 
levando em consideração que são de marcas que distribuem a nível mundial, com crescimento espetacular no 
mercado por sua publicidade e comercialização, tanto nos países de alta quanto nos de baixa renda (MONTEIRO, 
2009). No Brasil o consumo de doces e refrigerantes aumenta a cada ano (PNAN, 2012) e estima-se que os 
refrigerantes são o grupo de alimentos mais consumidos fora do lar e além disso seu consumo junto com os 



localizado em todas as regiões pesquisadas e sua manifestação mais marcante presenciou-se 

nas vendas ocorridas dentro dos ônibus, trens e metrôs, quando o vendedor acompanha um 

pequeno recorrido dos deslocamentos dos consumidores. 

 

Fotos 9 e 10: Venda de refeições preparadas com antecedência na Rua XV de Março,  

Dezembro de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Alexandra Pava, 2012. 

 

Considerações finais 

 

O consumo de alimentos provenientes da venda na rua é parte do padrão alimentar e teria 

de ser um aspecto a ser trabalhado nas estratégias das políticas e guias alimentares, desde o 

melhoramento das condições dos trabalhadores até a promoção da venda de alimentos 

saudáveis, sendo que essa comercialização vigente nas cidades atende uma camada importante 

da população, mesmo que a legislação tente negar.  

Em busca de um controle mais efetivo desta atividade, seria importante identificar as 

condições de trabalho dos trabalhadores informais, segundo seus grupos de idade, sexo, local 

de origem, formação acadêmica, pertencimento a grupos especiais, entre outros. Assim, deve-se 

procurar conhecer como funciona a dinâmica da venda de alimentos de rua a partir de diferentes 

áreas do conhecimento e não apenas do ponto de vista do risco de contaminação, tendo em 

conta que este é um problema transversal e tem impactos sobre o estado de saúde e nutricional 

da população (de forma aguda em relação aos perigos microbiológicos e em longo prazo com o 

aparecimento de doenças crônicas). Além disso, é importante dar respostas a partir da 

perspectiva do trabalho e seu impacto na qualidade de vida dos habitantes. 

                                                                                                                                                                          
salgados e sanduiches estão associados ao sobrepeso (GORULHO, 2012). Por sua parte, a inclusão de venda de 
bebidas alcoólicas na rua obedece ao hábito de consumir esse produto fora do lar (POF, 2008-2009). 
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