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RESUMO
Consumo de frutas e hortaliças “in natura” no município de Piracicaba/SP e sua
implicação socioeconômica no estado nutricional.
Esta pesquisa teve por objetivo identificar e quantificar o consumo de frutas e
hortaliças “in natura” no município de Piracicaba/SP, e sua implicação no estado nutricional
através de uma abordagem socioeconômica. A amostra foi definida a partir de metodologia
estatística utilizando técnicas de amostragem probabilística casual simples, com sorteio de
domicílios de forma aleatória, considerando a população total residente em Piracicaba. Para o
cálculo do tamanho da amostra foi utilizada a fórmula do dimensionamento da amostragem
pelas proporções e percentagens. No total foram entrevistadas 277 pessoas, que apresentaram
idade média de 37 anos. Aferiu-se que 57% da população entrevistada ingerem as 5 porções
de frutas e hortaliças preconizadas por órgãos de saúde, enquanto que 43% ingerem abaixo
das recomendações.
Palavras-chave: Alimentação; Consumo alimentar; Dieta; Economia; Frutas; Hortaliças;
Hábitos alimentares; Renda
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ABSTRACT
Consumption of fresh fruits and vegetables in Piracicaba/SP and its socioeconomic
implications in nutritional status.
This study aimed to identifying and quantifying the intake of fresh fruits and
vegetables in Piracicaba/SP, and its involvement in nutritional status through a socioeconomic
approach. The sample was defined by statistical methodology using probabilistic techniques
of simple random with sampling aleatory households selection considering the residing in
Piracicaba population. To calculate the sample size it was used the design sampling for
proportions and percentages formula. In total 277 people were interviewed who had a mean
age of 37 years. The results showed that 57% of the people interviewed have taken the 5
servings of fruits and vegetables recommended by health agencies, while 43% eat below the
recommended.
Keywords: Food; Food consumption; Diet; Economics; Fruits; Vegetables; Food habits;
Income
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1 INTRODUÇÃO
A escassez de alimentos vivenciada pelas populações do passado mobilizou
comunidades científicas e políticas para investir no desenvolvimento técnico e em melhorias
genéticas na produção de alimentos a fim de aumentar a quantidade de alimentos disponíveis
à população, bem como para criar políticas de acesso a esses alimentos. Mais recentemente, a
preocupação se estendeu para a qualidade dos alimentos, por isso muito se tem discutido
sobre segurança alimentar e nutricional versus insegurança alimentar.
Deste modo, identificar, descrever e analisar os condicionantes que influenciam o
consumo alimentar é um recurso importante para subsidiar no país as iniciativas em
Segurança Alimentar e Nutricional (SAN).
São várias as razões que envolvem a escolhas alimentares, pois as pessoas não buscam
exclusivamente preencher suas necessidades de energia e nutrientes. Há constante procura por
alimentos tendo por base características sensoriais. Além disso, fatores como cultura, crença,
religião, nutrição, status, prestígio, publicidade, conhecimento científico, e principalmente a
condição econômica do indivíduo, são alguns exemplos, que influenciam nos hábitos
alimentares (BRASIL, 2007).
Nas últimas décadas, o homem passou a dispor de uma vasta variedade de produtos
alimentícios. Produtos modificados por processos tecnológicos avançados como cultivos em
condições especiais e mudanças genéticas surgem constantemente (RECINE; RADAELLI,
2008). Alimentos prontos para consumo, congelados, pré-cozidos, minimamente processados,
enlatados e em conservas contribuíram para o surgimento dos fast-food, drive-thru, delivery e
self service, que são alguns exemplos de modalidades incorporadas às rotinas alimentares.
Estas modalidades vingentes, principalmente nos grandes centros urbanos, são
fenômenos de consumo no mundo moderno pela sua praticidade e rapidez (BLEIL, 1998;
VENTURA, 2010), portanto, é indispensável estabelecer algumas considerações sobre
industrialização e globalização e seus reflexos na cultura brasileira. As escolhas alimentares
são condicionadas pelo modelo de produção alimentar que envolve elementos relacionados ao
acesso ao alimento, quanto a sua disponibilidade, logística de abastecimento (transporte e
armazenagem) e sua comercialização (PINHEIRO; CARVALHO, 2008).
Pelo exposto acima se tem observado, que quase todos os tipos de alimentos
consumidos nos diferentes países tendem a ser cada vez mais semelhantes perdendo a sua
individualidade. Todavia essa homogeneidade é relativa e mais aparente do que real, uma vez
que os comportamentos alimentares são adequados à cultura de cada povo e país, em
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estruturas fortemente marcadas pelas particularidades locais, com um forte apego à sua
própria identidade (RECINE; RADAELLI, 2008).
Em contrapartida a essa tendência alimentar, no quesito consumo de frutas e
hortaliças, pesquisas apontam ingestão insuficiente desses alimentos, o que tem aumentado o
risco de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) (JAIME et al., 2007). Os quatro
principais grupos de DCNT (circulatórias, câncer, respiratórias crônicas e diabetes) e seus
fatores de riscos exógenos como (tabagismo, álcool, inatividade física, alimentação não
saudável e obesidade) (BRASIL, 2011a) têm repercutido discussões sobre o futuro da
alimentação no mundo.
Entre a década de 80 e 90 do século passado, cresceu a preocupação com a qualidade
dos alimentos e sua saudabilidade. A Organização das Nações Unidas para Agricultura e
Alimentação (FAO) apresentou um conceito de segurança alimentar baseada no tripé:
alimento seguro, qualidade do alimento e balanceamento da dieta, informações e opções
culturais, ou seja, cria-se a noção de que todas as pessoas devem ter acesso a alimentos sadios
e de composição nutricional adequada. Também a década de 1990, ampliou a valorização de
aspectos como o respeito à cultura alimentar. Deste modo, apesar de todos os indicadores
socioeconômicos formarem um conjunto de fatores responsáveis pelo bem estar da população,
a Segurança Alimentar e Nutricional é o mais importante. Assim sendo, o conhecimento dos
fatores que causam impacto no comportamento alimentar dos indivíduos é essencial para a
criação de estratégias eficazes para o avanço da SAN (BRASIL, 2011b).
Para atender a demanda de consumo são imprescindíveis planos de desenvolvimento,
estudos, análises e proposições que agreguem agricultura, saúde, nutrição, emprego e lucro
(aspectos intimamente ligados à situação alimentar de uma população) que em boa parte são
tratados separadamente ou como fatores independentes. Há pouca preocupação com a relação
que apresentam entre si e com o impacto coletivo que têm sobre a alimentação (CHONCHOL,
1989).
No caso do Brasil, grande parte dos estudos está focada na produção ou no
abastecimento de alimentos, sendo poucos os dados disponíveis sobre o consumo alimentar.
Assim sendo, é indispensável a realização de inquéritos, envolvendo a observação direta dos
vários agentes sociais, tendo o consumidor como objeto central da cadeia alimentar. A análise
multidisciplinar se torna, portanto, ainda mais necessária para a interpretação da evolução dos
hábitos alimentares, apesar das dificuldades de padronização metodológica, sobretudo para
compreender os fatores implicados e, em seguida, definir estratégias e mecanismos de ação
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nesta área é fundamental que haja envolvimento entre a alimentação e a saúde pública
(OLIVEIRA; THEBAUD-MONY, 1997).
Particularmente no Brasil, os processos de transição demográfica, epidemiológica e
nutricional e o crescimento econômico e social entre outros, contribuem para o maior risco da
população em desenvolver doenças crônicas (BRASIL, 2011a).
Deste modo, analisar os hábitos de compra das pessoas, visando relacionar com o
nível de renda, com a escolaridade e outras variáveis permitirá revelar como determinadas
populações se comportam e como a renda afeta pobres e ricos de forma diferencial.
Nesse sentido, aprimorar os estudos sobre a relação entre padrões de consumo
alimentar, dietas e o surgimento de DCNT é fundamental para obter informações mais
confiáveis sobre padrões alimentares reais de consumo e tendências alimentares com base em
pesquisas de consumo representativos (WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO,
2004). No Brasil não há estudos mensurando a prevalência ou não de pessoas que não
ingerem a quantidade adequada de frutas e hortaliças (SAMPAIO et al., 2010). Devido à
importância das frutas e dos vegetais na dieta para promoção da saúde, muitos países têm
desenvolvido estratégias para aumentar o consumo desses alimentos e reduzir os gastos
públicos com saúde (PALMA et al., 2009).
Portanto, a instrução para uma alimentação saudável, deve ter como prioridade o
fomento do consumo de frutas e hortaliças, bem como uma regulamentação da propaganda de
alimentos industrializados. Nesse sentido, a aplicação de inquéritos alimentares são
instrumentos de grande valor para conhecer os hábitos/consumo alimentares de uma dada
população, objetivo deste trabalho.
1.1 Objetivo
Identificar e quantificar o consumo de frutas e hortaliças “in natura” e sua implicação
no estado nutricional das pessoas através de uma abordagem socioeconômica.
Objetivos específicos:
i.

Apresentar uma revisão da literatura sobre os principais condicionantes do consumo
alimentar tendo por base literaturas científicas sobre o tema nas últimas três décadas.

ii.

Identificar o consumo de frutas, verduras e legumes através da aplicação de um
inquérito alimentar.

iii.

Quantificar, do ponto de vista sócioeconômico, a influência da renda sobre o consumo
de frutas, verduras e legumes pelas famílias.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Panorama Epidemiológico Mundial
Uma alimentação inadequada apresenta riscos significativos à saúde humana. Em todo
o mundo é possível observar os entraves gerados pela má alimentação como a desnutrição e o
aumento das taxas de sobrepeso e obesidade, responsável pelo aumento de DCNT, como por
exemplo, câncer, doenças cardiovasculares e diabetes, que podem levar indivíduos
precocemente à morte (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS, 2012). Além da
má alimentação, caracterizada principalmente pela queda expressiva do consumo de frutas e
hortaliças, fatores comportamentais como sedentarismo, uso de álcool, tabagismo, entre
outros, também colaboram para o agravamento das DCNT (WHO, 2004).
Pesquisas apontam que a população, independente da classe social, tem destinado seus
gastos na aquisição de alimentos com altos conteúdos de açúcar, gorduras e sal, o que tem
desencadeado resultados nada satisfatórios nas estatísticas de morbidade e mortalidade
nacional e internacional (BRASIL, 2009a).
Em 2008, 63% da população mundial, correspondente a 36 milhões de pessoas,
morreram vítimas de DCNT, e cerca de 80% destas eram oriundas de países de baixa e média
renda. Aproximadamente 30% das pessoas que morrem de DCNT em países de baixa e média
renda são menores de 60 anos. Para 2030, as estimativas de morte por DCNT são de 52
milhões de pessoas no mundo por ano. Entre as principais doenças crônicas não
transmissíveis, as doenças cardiovasculares somam a maioria das mortes (17 milhões de
pessoas anualmente), depois o câncer (7,6 milhões), doenças respiratórias (4,2 milhões) e
diabetes (1,3 milhões). Estas quatro doenças representaram 80% do total de mortes por DCNT
(WHO, 2011).
Ainda segundo a OMS, estima-se que 1,5 bilhões de pessoas em todo o mundo estão
na faixa do sobrepeso, das quais 500 milhões são obesas. Desse total, o excesso de peso afeta
43 milhões de crianças. Por ano, são aproximadamente 2,6 milhões de óbitos, como resultado
da obesidade (OMS, 2012).
Conforme divulgado na 56º Assembléia Mundial da Saúde da OMS, em Genebra, no
ano 2003, os dados estatísticos indicam que até 2020, as DCNT serão responsáveis por quase
três quartos das mortes; 71% por doença isquêmica do coração, 75% acidente vascular
cerebral e 70% diabetes. A população com diabetes em países em desenvolvimento aumentará
mais de 2,5 vezes, passando de 84 milhões em 1995 para 228 milhões em 2025. No total
global, 60% da carga de DCNT ocorrerão em países em desenvolvimento (WHO, 2004).
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Com relação à desnutrição, os dados revelam que aproximadamente 30% da
humanidade sofrem de uma ou mais formas de desnutrição. As conseqüências da desnutrição
são morte, invalidez, retardo mental e físico. Cerca de 60% dos 10,9 milhões de mortes a cada
ano, entre crianças menores de cinco anos, no mundo em desenvolvimento são associadas à
desnutrição. A deficiência de iodo é a única grande causa evitável de dano cerebral e retardo
mental, e estima-se que afete mais de 700 milhões de pessoas, sendo a maioria de países
menos desenvolvidos. Outro importante dado, é que mais de 2 milhões de pessoas têm anemia
ferropriva. Outra informação é que a falta de vitamina A continua sendo a maior causa de
cegueira infantil (WHO, 2004). Os dados também mostram que mais de um terço das crianças
na faixa pré-escolar no mundo são deficientes em vitamina A (OMS, 2012).
Em relação aos dados referentes à desnutrição mundial infantil, há cerca de 115
milhões de crianças abaixo do peso, o que representa quase um terço da mortalidade infantil.
Algo em torno de 13 milhões de crianças nascem com baixo peso ou prematuramente devido
ao estado de desnutrição da mãe, ou ainda, pela falta de nutrientes no organismo materno
como vitaminas e minerais, fato que pode afetar a imunidade e desenvolvimento saudável do
embrião (OMS, 2012).
Os riscos associados ao não consumo de frutas e hortaliças são maiores do que o risco
de segurança alimentar (WHO, 2004). Por isso, o baixo consumo de frutas e hortaliças tem
preocupado dirigentes do âmbito governamental e acadêmicos no mundo todo. Além disso, os
gastos com a saúde pública têm sido expressivamente maiores em relação a políticas de
prevenção.
O baixo consumo de frutas e hortaliças está associado também ao aumento das DCNT,
por isso, o aumento do consumo desses alimentos é uma prioridade de saúde pública em
muitos países. Além disso, o status sócio-econômico é um fator determinante do consumo de
frutas e hortaliças. Na maioria dos estudos europeus, o consumo de frutas, verduras e legumes
é menor em pessoas com baixa renda ou educação, de modo que as diferenças na ingestão
foram, respectivamente, cerca de 30 e 15 g/pessoa/dia entre as pessoas com nível de educação
mais alto e menor nível de educação, em pesquisa realizada na Europa. Aproximadamente
entre 20-43% da população em geral consomem mais do que 400g/dia (4-5 porções). Essa
ingestão é alcançada por apenas 18% do grupo de baixa renda, sendo 20-30% indivíduos
idosos de baixa renda nos Estados Unidos e ainda menor entre os beneficiários de programas
de ajuda alimentar na França (1,2%) (BIHAN et al., 2012).
Atrelado ao que foi exposto, o impacto socioeconômico das DCNT está afetando o
progresso das Metas de Desenvolvimento do Milênio (MDM), que abrangem temas como
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saúde e determinantes sociais (educação e pobreza). Essas metas têm sido afetadas, na maioria
dos países, pelo crescimento da epidemia de DCNT e seus fatores de risco (WHO, 2011).
Uma análise do Banco Econômico Mundial avaliou que países como Brasil, China, Índia e
Rússia perdem, todo ano, mais de 20 milhões de anos produtivos de vida devido às DCNTs
(BRASIL, 2011a).
Deste modo, é preciso investir na melhoria de cobertura e da qualidade dos dados de
mortalidade e na condução de pesquisas regulares dos fatores de risco em escala nacional e
global (BRASIL, 2011b).
2.1.1 Panorama Epidemiológico Brasileiro
No Brasil, as DCNT constituem o problema de saúde de maior magnitude e somam
72% das mortes em todo o país, com destaque para doenças do aparelho circulatório (31,3%),
câncer (16,3%), diabetes (5,2%) e doença respiratória crônica (5,8%). As mortes por DCNT
atingem todas as faixas de renda, mas principalmente a população com baixa renda e
escolaridade (BRASIL, 2011a).
Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD 2008), no Brasil,
59,5 milhões de pessoas (31,3%) afirmaram apresentar pelo menos uma doença crônica; do
total da população, 5,9% declararam ter três ou mais doenças crônicas e esses percentuais
aumentam com a idade (IBGE, 2012a). O número de indivíduos com 65 anos e mais que
relataram apresentar pelo menos uma doença crônica chegava a 79,1%. Considerando que o
Brasil tem uma das populações que envelhecem mais rapidamente no mundo, a carga de
doenças crônicas no país tende a aumentar, exigindo um novo modelo de atenção à saúde para
essa população (BRASIL, 2011a).
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Figura 1 - Taxa de internação hospitalar por doenças crônicas selecionadas, Brasil, 2000 a
2009
Fonte: Brasil (2011a)

Estudo realizado por Toral et al. (2007), avaliou o consumo alimentar e a prevalência
de excesso de peso entre adolescentes de Piracicaba/SP, e concluiu haver elevado número de
participantes com excesso de peso. Além disso, o trabalho também mostrou que boa parte dos
adolescentes consome quantidade reduzida de frutas e hortaliças.
De acordo com levantamento feito pela Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para
Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel 2011), promovida pelo Ministério da
Saúde, em parceria com o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da
Universidade de São Paulo, nos últimos seis anos, a dimensão de pessoas acima do peso
avançou de 42,7%, em 2006, para 48,5%, em 2011. Em igual período, o percentual de obesos
subiu de 11,4% para 15,8%. As proporções entre os sexos que em 2006 era de 47,2% homens
e 38,5% mulheres subiu para 52,6% e 44,7 %, respectivamente (BRASIL, 2011c). Há
prevalência da obesidade entre as crianças de idade escolar, conforme demonstrado pelos
dados de duas pesquisas nacionais realizadas em 1975 e 1997; que o sobrepeso mais que
triplicou em crianças brasileiras de seis a nove anos de idade, ou seja, de 4,9% em 1975 para
17,4% em 1997 (LOBO et al., 2008).
Segundo o levantamento do Ministério da Saúde, quando comparados os sexos, é
possível observar uma prevalência da má alimentação entre os homens. As hortaliças, por
exemplo, não satisfazem o paladar masculino, de modo que somente 25,6% deles consomem
hortaliças e frutas regularmente, isto é, cinco ou mais vezes por semana. Esse percentual
diminui para 16,6% quando considerada a recomendação da OMS, de cinco vezes ao dia.
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Entre as mulheres 35,4% demonstraram consumo regular, embora apenas 23,3% estejam
consumindo a recomendação da OMS (BRASIL, 2011c).
Outros resultados da pesquisa revelam que os homens (45,9%) consomem quase duas
vezes mais carne com excesso de gordura do que as mulheres (24,9%) e que a ingestão
semanal de refrigerante é alta em ambos os sexos, representa 34,3% da população masculina
(que bebem no mínimo cinco vezes por semana) para 25,9% da população feminina.
Entretanto, com o passar dos anos, o brasileiro tende a diminuir a ingestão de gordura
saturada e refrigerante. Na faixa etária dos 18 aos 24 anos, mais da metade dos homens
comem carne com gordura regularmente (51%), este índice cai para 27,6% entre aqueles que
já passaram dos 65 anos. O mesmo acontece com o consumo de refrigerante, ou seja, entre 18
e 24 anos, 43,5 % declararam tomar regularmente a bebida, enquanto aos 65 anos, o
percentual cai para menos de um terço, representado por 13,7%. Por outro lado, em relação ao
consumo de frutas e hortaliças, há um crescimento de consumo pelas faixas etárias superiores.
Dos 18 aos 24 anos, 15,5 % comem cinco porções diárias e 21,3% consomem cinco porções
semanais, já por volta dos 65 anos, os percentuais aumentam para 29,8% e 48,4%,
respectivamente (BRASIL, 2011c).
O relatório também relata dados de outros fatores cruciais à saúde. A atividade física e
a ingestão de alimentos apresentam mutuamente comportamentos que interagem entre si e que
são e podem ser influenciados, em parte, pelas mesmas medidas e políticas (WHO, 2004). No
estado de São Paulo, por exemplo, as pesquisas mostram que 70% a 80% da população são
sedentárias. Somado a esse dado existem outros fatores de risco, como uso de tabaco e o
consumo inadequado de bebidas alcoólicas (WHO, 2004). O levantamento informa que os
homens praticam mais exercícios físicos do que as mulheres, 39,6% contra 22,4%
respectivamente. O percentual de homens sedentários no Brasil passou de 16%, em 2009, para
14,1%, em 2011. Em 2009, 16% dos homens foram classificados como fisicamente inativos.
Quando observadas as faixas etárias, nota-se diferenças significativas, ou seja, embora 60,1%
dos homens entre os 18 e 24 anos pratiquem exercícios como forma de lazer, apenas 27,5% o
fazem aos 65 anos. Na população feminina, as proporções são semelhantes em todas as faixas
etárias, variando entre 24,6% (entre 25 e 45 anos) e 18,9 % (maiores de 65 anos) (BRASIL,
2011c).
O levantamento também alerta que taxas elevadas de colesterol e triglicerídeos,
causadas majoritariamente pelo consumo excessivo de gorduras saturadas de origem animal,
determinam 4,4 milhões de mortes por ano, sendo responsáveis por 18% das doenças
cerebrovasculares e 56% das doenças isquêmicas do coração (BRASIL, 2011c).
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Levantamentos estatísticos revelam que no Brasil a perda de produtividade no trabalho
e a diminuição da renda familiar resultantes de apenas três DCNT (diabetes, doença do
coração e acidente vascular encefálico) levarão a uma perda na economia brasileira de US$
4,18 bilhões entre 2006 e 2015 (ABEGUNDE, 2007, apud BRASIL, 2011c).
Em conclusão, o crescente aumento do número de pessoas portadoras de doenças
crônicas é um fator determinante para as políticas públicas de saúde. As recomendações
convencionais dietéticas têm enfocado na importância no consumo de frutas, verduras,
legumes, e grãos, além de uma diminuição na ingestão de açúcar, e dando ênfase sobre o
consumo de óleos vegetais (HITE; BERNSTEIN, 2012).
Diante do panorama epidemiológico, o governo brasileiro traçou “O Plano de Ações
Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no
Brasil, 2011-2022”, que define e prioriza as ações e os investimentos necessários para
preparar o país no sentido de enfrentar e deter as DCNT nos próximos dez anos. O objetivo é
promover o desenvolvimento e a implementação de políticas públicas efetivas, integradas,
sustentáveis e baseadas em evidências para a prevenção e o controle das DCNT e seus fatores
de risco, e fortalecer os serviços de saúde voltados para a atenção aos portadores de doenças
crônicas (BRASIL, 2011c).
2.2 Oferta e Demanda de Frutas e Hortaliças no Mundo
Os dados sobre a disponibilidade internacional e nacional referentes à oferta e
demanda, ou seja, produção e consumo de frutas e hortaliças são de grande importância por
fornecerem informações valiosas sobre as dietas da população, sua evolução ao longo do
tempo e por contribuírem com ações estratégicas de promoção à saúde.
2.2.1 Produção
De acordo com os dados da FAO, divulgados em seu anuário 2010, a produção
mundial de hortaliças no mundo, em 2009, atingiu 941.149 t em 54.739 ha de área plantada,
enquanto a produção de frutas foi estimada em 587.670 t no mesmo período. Na Figura 2, é
possível visualizar os principais países produtores de frutas e hortaliças.

27

Figura 2 - Participação dos países na produção mundial de frutas (%) - 2009
Fonte: FAO (2010)

O Brasil, depois da China e Índia (114,1 milhões e 68,3 milhões t, respectivamente), é
o 3° maior produtor de frutas do mundo (estimado em 37,6 milhões t em 2009). Apesar de
estar no 3º, a exportação de frutas frescas brasileiras, principalmente maçã, banana, manga,
uva, mamão e laranja, tem apresentado patamares de crescimento ainda tímidos. As
exportações de frutas brasileiras aumentaram 5,92%, em valor e 14,69%, em quantidade, de
2001 para 2002 e 10,17% e 2,28% respectivamente, de 2002 para 2003; 10% e 5%, de 2003
para 2004. Essa relação mostra que o país está agregando valor ao seu produto. Embora o
volume das exportações tenda a aumentar, ainda é pouco se considerarmos o montante
produzido, (INSTITUTO BRASILEIRO DE FRUTAS - IBRAF, 2011).
A balança comercial brasileira de frutas frescas alcançou no ano de 2002 um superávit
de US$ 238,6 milhões, contribuindo sensivelmente para a consolidação de uma meta
estabelecida de US$ 1bilhão em exportações, segundo o IBRAF - Instituto Brasileiro de
Frutas (IBRAF, 2011).
No Brasil, a disponibilidade domiciliar de frutas e hortaliças, com base nos dados da
Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) 2002-2003, foi estimada em 2,3% do total de calorias. Essa disponibilidade
permanece aquém do nível ideal em todas as regiões e em todos os estratos econômicos da
população (CLARO et al., 2007).
A Comunidade Européia é a principal importadora das frutas frescas brasileiras, e
consome 85% do total exportado, conforme mostra a Figura 3.
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Figura 3 - Exportação brasileira de frutas frescas (2004)
Fonte: IBRAF (2011)

Recentemente, grupos de supermercados europeus têm manifestado a intenção de
preferirem a compra de frutas provenientes da produção integrada para serem vendidas em
seus estabelecimentos.
O conceito de Produção Integrada teve seus primórdios nos anos 1970 pela
Organização Internacional para Luta Biológica e Integrada (OILB). Os precursores do sistema
produção integrada na Comunidade Européia foram Alemanha, Suíça e Espanha que já
tinham iniciado o processo de produção integrada visto à necessidade de substituir as práticas
convencionais onerosas por um sistema que diminuísse os custos de produção, melhorasse a
qualidade e reduzisse os danos ambientais. Em 1976, se discutiu na Suíça as relações entre o
manejo das culturas de fruteiras e a proteção integrada das plantas, ocasião em que ficou
evidenciada a necessidade de adoção de um sistema que atendesse às peculiaridades do agroecossistema, de forma a utilizar associações harmônicas relacionadas com as práticas de
produção, incluindo-se neste contexto o manejo integrado e a proteção das plantas, fatores
fundamentais para obtenção de produtos de qualidade e sustentabilidade ambiental. Somente
em 1993, foram publicados pela OILB os princípios e normas técnicas pertinentes, que são
comumente utilizados e aceitos como base nas diretrizes gerais de composição (OLIVEIRA,
2002).
Na América do Sul, a Argentina foi pioneira ao implementar, em 1993, o sistema na
produção de maças, e no período de 1996-1997 tiveram início atividades semelhantes no
Brasil, Uruguai e Chile. O Brasil iniciou em 1998, com a cultura da macieira em Vacaria-RS e
Friburgo - SC, já que os produtores e as empresas envolvidas na exportação de maçãs
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constataram que sem um programa de produção integrada ficariam fora do mercado
internacional. Posteriormente, outras regiões do país iniciaram a implantação de programas de
produção integrada, com destaque para o Vale do São Francisco, com as culturas da manga e
uva. Sob este aspecto, o Programa da Produção Integrada de Frutas (PIF), do Ministério da
Agricultura, Pecuária e do Abastecimento (MAPA), está atento aos prazos dos países
importadores (ANDRIGUETO; KOSOSKI, 2002).
Estudos realizados na Europa demonstraram que o fator básico de estímulo à compra
de alimentos é a segurança sanitária, entendida como uma necessidade essencial o fato da
fruta apresentar a menor quantidade possível de resíduos agroquímicos e contaminação
microbiológica. A introdução da Produção Integrada nos países exportadores é fundamental
para manutenção da competitividade no mercado externo e, desse modo, um desafio regional.
Atualmente, a Produção Integrada de Frutas (PIF) está presente na maioria dos países
europeus produtores de maçãs. Nesses, a fruta obtida na PIF é comercializada após sua
certificação, identificada por um selo, e sua compra é a preferida pelos grandes canais de
comercialização. Os principais países produtores da Europa, a Austrália, a Nova Zelândia e a
África do Sul têm o sistema de produção integrada em funcionamento, especialmente para
maçãs, para outras frutas de clima temperado e para alguns produtos derivados tais como o
vinho. Esta estratégia de produção também está sendo implementada para hortaliças e cereais.
A segurança alimentar e a redução de riscos ambientais para o homem, outorgadas pela
produção integrada, vem fazendo com que os governos de diferentes países incentivem esse
sistema e que o setor de comercialização privilegie a compra desses produtos
(ANDRIGUETO; KOSOSKI, 2002).
Em relação à participação mundial na produção de hortaliças o Brasil está na 14º
posição, são 10.449 t. Os países produtivos e respectiva quantidade são os aeguintes: China
(459.558 t), Índia (90.757 t), EUA (37.813 t), Turquia (26.733 t), Egito (20.275 t), Irã (16.351
t), Russia (14.827 t), Itália (13.645 t), Espanha (13.626 t), México (12.101 t), Coréia (11.278
t), Nigéria (10.839 t) e Japão (10.449 t) (Figura 4).
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Figura 4 - Participação dos países na produção mundial de hortaliças (%) - 2009
Fonte: FAO (2010)

2.2.2 Consumo
O consumo diário de frutas e hortaliças em quantidades adequadas assume papel
fundamental na prevenção das DCNT. No Relatório da Organização Mundial da Saúde, de
2002, está descrito que aproximadamente 2,7 milhões de mortes são atribuídas à baixa
ingestão de frutas, verduras e legumes e que o baixo consumo de frutas e hortaliças está entre
os 10 principais fatores de risco responsáveis pela mortalidade por DCNT.
A recomendação diária de frutas, verduras e legumes pode variar, entretanto, a mais
aceita é a da Organização Mundial da Saúde (OMS) e Organização das Nações Unidas para e
Agricultura e Alimentação (FAO) que recomendam um consumo mínimo de 400g/dia, ou
seja, cinco porções (de 80g cada) ou mais, ao dia, o que representa de 6% a 7% das calorias
totais em uma dieta de 2.300 kcal (CLARO; MONTEIRO, 2010).
No cenário nacional, o Ministério da Saúde recomenda o consumo diário de três
porções de frutas e três porções de legumes e verduras, conforme preconizado no Guia
Alimentar (BRASIL, 2006a).
O programa “5 ao Dia” tem caráter internacional e recomenda, no mínimo, 5 porções
de frutas, legumes ou verduras todos os dias e conta com o respaldo de órgãos internacionais
como a OMS e a Associação Internacional para Investigação do Câncer, e recebe o apoio das
instituições de saúde da maioria dos países da América e da Europa. Esse programa foi
concebido nos EUA em 1991, a partir de uma ampla aliança entre instituições de saúde e
agricultura, e desde então se propagou em mais de 30 países, sendo a estratégia de promoção
do consumo de frutas, legumes e verduras mais reconhecida no mundo. No Brasil, o programa
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“5 ao Dia” tem sido difundido pelo Instituto Brasileiro de Orientação Alimentar (IBRA) com
apoio do governo, que está entre os países signatários desta estratégia. O programa dispõe de
um site brasileiro, onde a população tem acesso ao guia¹.
Além do programa “5 ao Dia” o Brasil também dispõe do “Guia Alimentar para a
População Brasileira” em formato de cartilha. Trata-se de um instrumento oficial que define
as diretrizes alimentares para serem utilizadas na orientação de escolhas mais saudáveis de
alimentos pela população brasileira (POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E
NUTRICÃO - PNAN, 2012). Além das recomendações mínimas diárias de consumo de frutas
e hortaliças, a orientação é para que haja uma variedade desses alimentos, bem como a
ingestão de produtos frescos.
Ao serem comparados, os reais valores de ingestão de frutas, verduras e legumes
(FVL) entre os países, obeserva-se grandes diferenças. Estudos mostram que o consumo de
frutas, verduras e legumes na Etiópia é de apenas 97g/dia. Na Índia o consumo médio per
capita (g/dia) de frutas e hortaliças está entre 120-140g; na China, em função da ascensão
econômica, a quantidade de frutas e hortaliças consumidas aumentou para 369 g/dia, per
capita (WHO, 2003).
Estudos internacionais destacam que os limitantes do baixo consumo de frutas e
hortaliças são os preços elevados (diante dos demais alimentos e em comparação com a renda
das famílias); sistemas ineficientes de produção, distribuição e comercialização; e
desconhecimento da população sobre a importância daqueles alimentos para a saúde,
sobretudo com relação a hortaliças (JAIME et al., 2007).
A Tabela 1 apresenta a oferta, de vegetais em várias regiões do mundo no ano de 1979
e 2000.

__________________________
¹ www.5aodia.com.br.

32

Tabela 1 - Fornecimento de vegetais per capita, por região, 1979 e 2000 (kg per capita por
ano)
Região
Mundo
Países desenvolvidos
Países em desenvolvimento
África
Norte e América Central
América do Sul
Ásia
Europa
Oceania

1979
66,1
107,4
51,1
45,4
88,7
43,2
56,6
110,9
71,8

2000
101,9
112,8
98,8
52,1
98,3
47,8
116,2
112,5
98,7

Fonte: WHO (2003)

Nos países em desenvolvimento o fornecimento praticamente dobrou em 20 anos,
assim como a Ásia.
Os dados sobre o consumo de frutas e hortaliças no Brasil estão abaixo das
recomendações preconizadas pelos órgãos de saúde, sendo ainda mais deficiente entre as
famílias de baixa renda. Apenas 20,2%, ingerem a quantidade recomendada pela OMS
(WHO, 2004).
Em um estudo realizado por Levy-Costa et al. (2005) sobre a distribuição e evolução
da disponibilidade domiciliar de alimentos no Brasil entre 1974 e 2003, constatou-se que o
consumo de frutas e hortaliças representava somente 2,3% das calorias totais da dieta, isto é,
apenas um terço da recomendação da OMS. Outro estudo desenvolvido por Jaime e Monteiro
(2005) relatou que menos da metade da população brasileira consome frutas diariamente e
menos de um terço consome diariamente hortaliças. Conforme divulgado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), através da POF 2008/2009, 90% dos brasileiros
ingere diariamente menos de 400 gramas de frutas e hortaliças (IBGE, 2012b).
Estudo realizado por Gundgaard et al. (2003), relata que a ingestão média diária de
frutas e hortaliças entre 400g e 500g aumentou a expectativa de vida da população analisada
em 0,8 e 1,3 anos, respectivamente ao consumo. Além disso, o estudo estimou que 19% a
32% da incidência de câncer pode ser evitada ao manter uma dieta rica em frutas e hortaliças.
Outro estudo de larga escala feito com mulheres americanas de meia-idade e idosas,
concluiu que um maior consumo de frutas e legumes foi associado a um menor risco de
hipertensão (WANG et al., 2012).
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2.3 Condicionantes do Consumo Alimentar
2.3.1 Fatores Econômicos e Sistemas Alimentares
Os fatores econômicos, renda e preço, são os principais determinantes da demanda
alimentar. O fator preço exerce caráter restritivo sobre as escolhas alimentares de modo
inversamente proporcional ao nível socioeconômico do indivíduo, compondo por sua vez os
determinantes primários da demanda alimentar, destacando contribuições às políticas públicas
em saúde, pela análise dos condicionantes associados ao comportamento alimentar
populacional. Nesse sentido, a compreensão dos mecanismos que permeiam relações de
consumo deve-se, principalmente aos estudos econômicos sobre a demanda. No entanto,
observam-se deficiências na construção de alguns modelos de demanda alimentar,
especialmente sob a ótica nutricional e do planejamento de políticas públicas (SARTI et al.,
2011).
Desta forma, no contexto de análise dos sistemas alimentares, é importante descrever
os principais fatores que influenciam de modo decisivo na disponibilidade de produtos
alimentícios e seu consequente consumo. Como visto, entende-se por sistema alimentar os
conjuntos complexos de ações e interações humanas que afetam a produção, circulação,
transformação, comércio e consumo de alimentos:
i.

Produção: composição da produção de alimentos no território no qual vive uma
população determinada;

ii.

Logística: condições de transporte, estocagem, e de conservação dos produtos;

iii.

Comércio: a importância das exportações e das importações de produtos alimentícios
para o país ou para a região;

iv.

Geração de Divisas: a eficiência dos sistemas de produção, comércio e distribuição de
alimentos só são efetivos quando a partir deles pode-se obter geração de valorização
da terra de produção (aluguel), emprego (salários), ganhos financeiros (juros e lucros).
Mas esses fatores que agem sobre a disponibilidade de produtos alimentícios não são

os únicos a serem considerados. Deve–se também considerar os fatores que influenciam o
consumo desses produtos, sendo os mais significativos:
i.

Crescimento: crescimento real da população mundial e suas concentrações em grandes
centros urbanos;

ii.

Nível de renda do consumidor: características de distribuição das camadas de renda, as
variações anuais entre a renda das massas populares e o custo da cesta alimentar e
também das outras necessidades vitais, como, moradia, roupa, transportes, consumo
diversos;
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iii.

Hábitos alimentares: características temporais formadas por crenças, estudos
científicos e heranças culturais (CHONCHOL, 1989).
O Brasil sempre teve sua economia calcada na agricultura e por vários anos foi

exportador de diversos produtos agrícolas fundamentais para a estrutura econômica do país,
mas foi a partir da década de 1930 até os anos 1970 que o Brasil passou por profundas
transformações socioeconômicas tendo por base a industrialização. No final da década de
1970, um Brasil industrializado se sobressaiu como o oitavo PIB do mundo competindo com
países desenvolvidos. Com o crescimento econômico, novas oportunidades de trabalho foram
geradas, o que consequentemente fomentou o aumento das populações urbanizadas, que por
sua vez se deparavam com grandes mudanças em seus estilos de vida, aumentando a demanda
por emprego, moradia, saneamento, transportes, educação e saúde. “O Brasil emergiu, assim,
como um país também marcado por profundas desigualdades socioeconômicas, talvez o mais
desigual do mundo capitalista” (HENRIQUE, 1999).
2.3.2 Produção e Sistemas de Preços dos Alimentos
Os sistemas de produção e distribuição de produtos alimentícios estão ligados ao nível
de desenvolvimento econômico e à complexidade dessa economia nas diferentes sociedades.
Desta forma, quanto mais baixo o nível, mais a população é rural e mais a produção de
alimentos está ligada a mecanismos simples, como, autoconsumo do grupo familiar e trocas
de bens a trabalho entre as famílias. Quando o desenvolvimento econômico progride e a
população se urbaniza, o mercado se aquece e a divisão do trabalho se acentua, de modo que
esses mecanismos de distribuição passam a ser mais complexos (CHONCHOL, 1989).
Questões relacionadas ao consumo, suas percepções, representações, gostos e práticas, enfim,
as estratégias alimentares revelam os vários aspectos relacionados à alimentação para as
distintas camadas socioeconômicas. Aliás, do ponto de vista da oferta, é possível investigar as
estratégias da produção e da distribuição e sua repercussão junto aos consumidores, assim
como o papel das políticas no fenômeno de substituições alimentares no ingresso de novos
hábitos alimentares (OLIVEIRA; THEBAUD-MONY, 1997).
Desta forma, para aumentar o consumo são necessárias medidas econômicas que,
atuando sobre a produção e comercialização de alimentos, conduzam a reduções no preço
como também subsídios aos preços finais dos alimentos básicos e distribuição direta dos
mesmos (CASTRO; COIMBRA, 1985). Além disso, em épocas de recessão, a tendência é
uma alta nos preços dos alimentos (SILVA; TAVARES, 2008). Contudo, cabe encontrar
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combinações entre tais medidas, se excluídas umas das outras, apresentam desvantagens
(CASTRO; COIMBRA, 1985).
Por outro lado, o volume dos produtos alimentícios que será necessário produzir e
deslocar dos campos para as cidades terá um aumento considerável. Ao mesmo tempo, esse
volume de alimentos será constituído por produtos muito diversificados. Se as tendências
atuais do consumo alimentar urbano persistirem, os alimentos básicos tradicionais serão
substituídos, em escala crescente, pelos alimentos industrializados mais caros ao consumidor
e de maior valor agregado para a cadeia produtiva. Com isso, o consumo de alimentos ricos
em proteínas e gordura animais aumentará (CHONCHOL, 1989).
Com o advento da globalização acentuaram-se as exigências de competitividade e
eficiência das economias, o que tem ocasionado importantes alterações nas estruturas
produtivas dos países. A terceirização e o crescimento do setor informal refletem no mercado
de trabalho, no acesso aos alimentos e, consequentemente, nas condições de saúde e nutrição
das populações (PINHEIRO; CARVALHO, 2008).
Assim, numa economia de mercado², as soluções típicas apontadas para o impasse são
as de reduzir os custos de produção ou de melhorar os preços agrícolas. Na realidade as duas
coisas estão interligadas. A elevação dos preços num horizonte de tempo mais longo tem sido
maior impasse ao desenvolvimento da agricultura capitalista de alimentos. Enfim, não há
grandes investimentos na produção de alimentos de consumo popular em fatores que
garantam lucros (CASTRO; COIMBRA, 1985).
Outro ponto a considerar é a falta de incentivos econômicos para a produção de
alimentos. Obter um crescimento rápido e seguro da produção alimentícia depende, em
grande parte, da existência de incentivos econômicos corretos para essa produção. A falta de
incentivos desestimula os investimentos, o esforço de trabalho e a produção, levando por
vezes ao agravamento da dependência alimentar externa (CHONCHOL, 1989).
2.3.3 Disponibilidade Alimentar
A Pesquisa de Orçamentos Familiares – POF, realizada pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) é a principal pesquisa realizada no país para analisar a
disponibilidade alimentar, pois visa principalmente mensurar as estruturas de consumo, dos
__________________________
² Economia de Mercado é um sistema econômico controlado, regulado e dirigido apenas pelo mercado sem
interferências de governos e tendem ao equilíbrio no longo prazo.
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gastos, dos rendimentos e parte da variação patrimonial das famílias, além de outras
características dos domicílios e das famílias.
Os dados da POF 2008/2009, mostraram que a família brasileira gasta no geral com
despesas, em média, R$ 2.626,31 por mês, sendo as famílias do Sudeste as que mais gastam
(R$ 3.135,80), quase o dobro das famílias do Nordeste (R$ 1.700,26) que representam a
menor despesa. No Sul e no Sudeste, as famílias de menor rendimento mensal (até R$ 830)
gastam em média mais do que recebem (R$ 929,75 e R$ 831,67, respectivamente). Em
relação ao rendimento médio mensal, o Brasil obteve a média de R$ 2.763,47, com menor
rendimento no Nordeste (R$ 1.764,62) e maior no Sudeste (R$ 3.348,44), evidenciando a
tendência nacional de desigualdades. Em relação à percepção subjetiva da população sobre
alguns aspectos da qualidade de vida, cerca de 75,2% das famílias declararam algum grau de
dificuldade para chegar ao final do mês com o rendimento que recebiam, ou seja, uma
melhoria pequena de apenas 9,8% em comparação a POF 2002/2003 na qual esse percentual
foi de 85% (IBGE, 2011).
Em relação aos gastos com alimentação do total de rendimentos, os dados obtidos pela
POF 2008/2009 quando comparados aos resultados do ENDEF 1974/75 (33,9%) e da POF
2002/03 (20,8%) mostraram queda, cujo resultado foi de 19,8%, ou quando separadas as
áreas, urbana 19% e rural 27,6%. Outra informação foi a referente aos gastos com
alimentação fora do domicílio, em que a participação urbana atingiu o patamar de 33,1% e a
rural 17,5%. Os valores apresentados dizem respeito a uma média nacional, ou seja,
características como região, escolaridade, raça e nível socioeconômico; quando separadas,
apresentam resultados que variam em relação à média, como por exemplo, as famílias com
altos rendimentos que gastam com alimentos três vezes mais que a média nacional de acordo
com a POF 2008/2009 (IBGE, 2011).
Analisando os resultados das POFs 2002/03 e 2008/09, observa-se que o percentual de
gastos das famílias com carnes, “miúdos” e pescado cresceu de 18,3% para 21,9%, no total de
gastos com alimentação no domicílio, enquanto o de leite e derivados decresceu de 11,9%
para 11,5%, bem como o de panificados, que passou de 10,9% para 10,4%. Diminuíram,
também, os gastos com cereais, leguminosas e oleaginosas (10,4% para 8,0%); açúcares e
derivados (5,9% para 4,6%) e aves e ovos (7,1% para 6,9%). Cresceram os gastos com frutas
(4,2% para 4,6%) bebidas e infusões (8,5% para 9,7%). A ingestão diária de frutas e
hortaliças está abaixo dos níveis recomendados pelo Ministério da Saúde (400g) para mais de
90% da população (IBGE, 2011).
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2.3.4 Educação, Publicidade, Propaganda e Marketing
Nas últimas décadas, a população tem adotado uma postura mais consciente em
relação aos produtos que adquire constatada, principalmente, pelo crescimento da procura por
alimentos funcionais, aqueles que além nutrir pode prevenir e/ou reduzir riscos de doença.
Consumidores mais esclarecidos ajudam a pressionar e a influenciar na oferta e acesso de
alimentos que estejam dentro das recomendações nutricionais. Assim, uma boa educação
nutricional junto à população, e principalmente, ações em escolas, estimulam o surgimento
destes consumidores. Nesse sentido, a indústria de alimentos visando aumentar as vendas tem
investido mais em publicidade, propaganda e marketing.
O fornecimento de informações nutricionais insere o marketing no campo da
promoção da saúde pública, pois os dados nutricionais, quando bem formulados e veiculados
através de publicidade e propaganda, constituem importante ferramenta no processo de
educação alimentar da população (ISHIMOTO; NACIF, 2001).
A difusão de informações claras, corretas e coerentes deve ser amplamente adotada e
fiscalizada, de forma que o consumidor possa optar conscientemente por um produto no
momento da aquisição (SCAGLIUSI et al., 2005).
“A publicidade e a ideologia do consumo favorecem a formação de novos hábitos
inimagináveis há pouco mais de três décadas” (BLEIL, 1998). A propaganda leva o
consumidor a reconhecer um produto, de modo a associá-lo a algum benefício ou valores
agregados, movendo-o à ação da compra (ISHIMOTO; NACIF, 2001).
O marketing constitui um papel de crescente importância na indústria de alimentos,
em decorrência do alto grau de competitividade presente no cenário mundial de oferta de
alimentos. Profissionais de saúde, especialmente da área de nutrição, devem encarar as
empresas atuantes no setor alimentício como aliadas no trabalho de veiculação de
conhecimento em saúde e nutrição à população (SCAGLIUSI et al., 2005).
2.4 Políticas Públicas
A necessidade de ação para reforçar o controle de medidas de prevenção no combate à
propagação da epidemia de DCNT é hoje amplamente reconhecida por muitos países, mesmo
assim, alguns países em desenvolvimento ainda estão atrasados quanto a implementação de
tais medidas, embora os esforços para neutralizar o aumento das doenças crônicas sejam cada
vez maiores.
De acordo com Kepple e Corrêa (2011), no Brasil, ações de políticas públicas voltadas
a melhorar a segurança alimentar e nutricional (SAN) da população, estão sendo implantadas
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há alguns anos, mas somente receberam impulso em 2003, quando passaram a ser, com o
conjunto de políticas e programas que compõem o Fome Zero, uma prioridade do Estado
brasileiro. Esse esforço de governo, aliado à expressiva mobilização da sociedade civil, vem
exigindo, o desenvolvimento de mecanismos de acompanhamento e avaliação. Eles são
necessários tanto no processo de implementação das ações, no que diz respeito à cobertura da
população-alvo e aos desafios políticos e administrativos daí decorrentes, quanto na medida
do impacto das políticas na segurança alimentar da população. Conseqüentemente, tornou-se
fundamental e urgente a definição de indicadores de SAN adequados a essas necessidades
(KEPPLE; CORRÊA, 2011).
Apesar da precária situação social brasileira, o país está consciente da necessidade das
mudanças estruturais e se volta para o crescimento em longo prazo, para o desenvolvimento
sustentado, no qual o capital e o trabalho efetivo precisam crescer à mesma taxa. No Brasil,
em 1996, o termo Segurança Alimentar e Nutricional passou a ser mais discutido após o
processo preparatório para a Cúpula Mundial de Alimentação e com a criação, em 1998, do
Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar e Nutricional (FBSAN), (CASTRO, 2010).
2.5 Caracterização do Município de Piracicaba/SP
Piracicaba possui uma extensão territorial de 1.376,913 km² está localizado a 152 km
de distância da capital estadual São Paulo. O município faz divisa com as cidades de Rio
Claro, Limeira, Santa Bárbara d'Oeste, Laranjal Paulista, Iracemápolis, Anhembi, São Pedro,
Charqueada, Rio das Pedras, Tietê, Capivari, Conchas, Santa Maria da Serra, Ipeúna e
Saltinho, conforme Figura 5 (IPPLAP, 2010a). A temperatura média do ar do município é de
21,6°C, com média mínima de 14,8°C e média máxima de 28,2°C (CENTRO DE
PESQUISAS METEOROLÓGICAS E CLIMÁTICAS APLICADAS A AGRICULTURA CEPAGRI, 2012).
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Figura 5 - Área de influência do município de Piracicaba
Fonte: IPPLAP (2010a)

Sua economia está baseada na produção agrícola e industrial, principalmente nos
setores sucroalcooleiro e metalúrgico. A imigração foi primordial para o desenvolvimento
econômico do município de Piracicaba. No final do séc. XIX e início do séc. XX, no setor
agrícola, houve o predomínio das culturas de cana de açúcar e café. Piracicaba foi considerada
em 1855, uma das maiores cidades produtoras de açúcar, enquanto o café começava a se
expandir para outros territórios do estado de São Paulo. Na época, o café era voltado
principalmente para o mercado externo, e o açúcar, aguardente e outros bens, destinados ao
mercado interno que se encontrava em expansão (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
ESTUDOS POPULACIONAIS - ABEP, 2011).
Entre 1930 e 1950, consolidou-se a indústria piracicabana que se firmou no
fornecimento de maquinário para engenhos, usinas, destilarias, máquinas, motores e válvulas
para a agroindústria (ABEP, 2011). No ano de 1970, a atividade industrial teve um
componente a mais em seu desenvolvimento, devido à implantação de um diversificado
parque industrial. Naquela década o mundo vivia a crise do petróleo, com redução da
produção e elevação dos preços. Neste contexto, um dos fatores que impulsionou
consideravelmente a agroindústria canavieira piracicabana, foi o lançamento, pelo governo
federal, do PROALCOOL. Nos anos 80, do ponto de vista econômico, a região não vivenciou
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bons momentos, ocorrendo a desaceleração da indústria nacional e do PROALCOOL. Em
1988, Piracicaba contava com 712 estabelecimentos industriais, 530 deles pertencentes à
indústria de transformação, 70 à indústria de construção e 12 a outros ramos industriais.
No final da década de 1990, o cenário econômico da cidade era de grande dependência
do setor sucroalcooleiro e metalúrgico relacionado com o complexo canavieiro. No entanto,
este mercado apresentava sobra de álcool no mercado, e havia excedente de açúcar e isto
trouxe um momento de grande retração no desenvolvimento da cidade. Foi um período no
qual a indústria piracicabana registrou muitos prejuízos e houve aumento do índice de
desemprego. A reversão desse quadro só se deu a partir de 2001, quando os preços do açúcar
e álcool iniciaram uma fase de recuperação. Em 2005, houve o lançamento do Pólo Nacional
do Programa Brasileiro de Bicombustíveis, impulsionando a economia açucareira e
conseqüentemente a economia do país, que tem como meta, produzir e fornecer combustíveis
renováveis, não poluentes e de baixo custo de produção.
As perspectivas para o desenvolvimento da região são positivas, dado que há grandes
projetos a serem implementados pelo governo estadual que possuem capacidade de alavancar
o seu crescimento. O município de Piracicaba poderá ser o grande beneficiado pelos projetos,
já que possui importante estrutura produtiva e comercial potencializada (MARTINS, 2010).
A concretização do projeto que possibilita recuperar a navegabilidade do Rio
Piracicaba, integrando-o à Hidrovia Tietê-Paraná, poderá transformar a região em importante
ponto de entrada do Mercosul. O Programa de Recuperação da Infra-Estrutura do Estado, com
investimentos na recuperação e expansão das rodovias, que engloba a região de Piracicaba
poderá servir de estímulo à criação e expansão das atividades socioeconômicas (MARTINS,
2010).
Contudo, espera-se que as novas atividades econômicas venham propiciar ao
município de Piracicaba expansão de suas instalações produtivas, gerando, entre outros
benefícios, novos empregos diretos e indiretos e maior arrecadação de impostos.
2.5.1 Distribuição Populacional da Cidade de Piracicaba
De acordo com o Censo 2010 desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), Piracicaba tem uma população estimada em 364.571 habitantes, o que
representa 0,88% da população do Estado de São Paulo. Para 2011, as estimativas apontaram
367.290 pessoas. A taxa de crescimento populacional está em 1,38% ao ano (IPPLAP,
2012a). Segundo o censo IBGE de 2000, a população na área urbana, totalizava 317.324
pessoas, enquanto na área rural a concentração era de apenas 11.784 habitantes. A diferença
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entre sexos é bastante equiparada, 178.345 homens para 186.226 mulheres (IBGE, 2010). A
Tabela 2 mostra a densidade demográfica ao longo dos anos, enquanto na Figura 6 é possível
observar a densidade populacional por bairros.
Tabela 2 - Densidade demográfica do município de Piracicaba - 1980 a 2011
Ano

Densidade Demográfica (Hab./Km²)

1980

145,04

1990

187,43

2000

239,97

2010

275,33

2011

268,73

Fonte: Fundação SEADE, 2011 apud IPPLAP (2012b)

Figura 6 - Densidade populacional de Piracicaba por bairros
Fonte: IPPLAP (2012c)

Segundo a Figura 6, o município de Piracicaba se caracteriza por ter um nível de
concentração populacional entre médio e baixo, tendo menos de 50% de sua área territorial
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povoada. As regiões de maior concentração populacional são Sul, Centro e Oeste e as áreas de
menor densidade demográfica as regiões Leste e Norte. Na Figura 7 é possível observar, as
áreas livres e ocupadas por bairros.
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Figura 7 - Área dos bairros de Piracicaba por ocupação - 2009
Fonte: IPPLAP (2010b)
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2.5.2 Perfil Socioeconômico
Segundo dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados – SEADE, (2010),
o município de Piracicaba teve expressivo crescimento na renda per capita da população,
passando de R$ 10.034,83/ano em 2000 para R$ 21.766,25/ano em 2007, conforme Tabela 3.
Tabela 3 - Crescimento da renda nominal per capita no município de Piracicaba
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
PIB per Capita (mil R$) 10,03 10,76 12,31 13,41 14,97 16,02 18,59 21,76 24,22
Fonte: SEADE (2010)

A ampliação na renda média da população é visível quando se anda pela cidade e
observa as mudanças e investimentos que ocorreram nos últimos cinco anos e sobre a
previsão de novos investimentos que estão em projeto.
Os investimentos vão desde a (i) melhoria de vitrines de lojas, com a chegada de
marcas antes encontradas somente nos grandes centros de consumo, (ii) redes de hotéis, bares
e restaurantes, (iii) grandes investimentos em novos prédios e condomínios residenciais e
principalmente a quantidade de carros que circulam pela cidade que passa a ter alguns
horários de lentidão diários devido ao (iv) crescimento da frota de veículos.
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3 METODOLOGIA
A metodologia partiu de revisão bibliográfica sobre o panorama epidemiológico da
população em nível internacional e nacional e a implicação do consumo de frutas e hortaliças
sobre esse cenário, o que possibilitou a elaboração de um inquérito alimentar em Piracicaba,
objeto do estudo. A tabulação dos dados obtidos pelo inquérito alimentar aplicado, somado
aos dados secundários gerais, possibilitaram analisar e obter resultados para inferências e
discussões sobre os padrões/fatores socioeconômicos que influenciam nesse consumo.
Em relação à elaboração do questionário foi preciso determinar questões que
ajudassem a conhecer o hábito alimentar da população em relação ao consumo de frutas e
hortaliças de modo a verificar se a população de Piracicaba possui hábitos de ingestão de
frutas e hortaliças semelhantes aos dados divulgados pela POF 2008/2009, a qual inferiu que
90% dos brasileiros ingerem diariamente menos de 400 gramas de frutas e hortaliças (IBGE,
2012b). Além disso, foi levado em consideração nesse levantamento a renda e seu impacto
direto ou indireto nos hábitos alimentares da população, o tipo do alimento e quantidade
consumida, e a ingestão de alimentos fora do domicílio. Nesse sentido, o questionário lista os
alimentos que podem ser consumidos “in natura” conforme a classificação do guia alimentar
“5 ao Dia” do Ministério da Saúde e aborda a frequência de tal consumo. A frequência de
ingestão foi dividida em quatro opções: uma vez por semana, duas a quatro vezes por semana,
cinco a seis vezes por semana e uma vez por dia. A porção ingerida, dependendo do alimento,
foi informada em unidades, colheres, copos, xícaras, fatias ou pedaços em quantidade de
aproximadamente 100 gramas.
3.1 Roteiro do Inquérito
O questionário foi elaborado pelas autoras a partir de critérios já realizados em
iniciação científica denominado “Estudo Econômico do Padrão Alimentar do Piracicabano”³
de 2002 e ajustado de acordo com o objetivo deste trabalho, conforme considerações feitas
pela orientadora.
O questionário (Anexo A) foi estruturado de forma Quantitativa–Descritiva para
coletar dados sobre características sociodemográficas (sexo, idade, etnia, escolaridade, estado
civil, trabalho, perfil familiar, renda e gastos com compras de frutas e hortaliças), de saúde
(estado nutricional determinado pelo índice de massa corpórea (IMC), calculado pelo peso e
__________________________
³ BIGARAN, J.T.; SIMÕES, R.C.F. Estudo econômico do padrão alimentar do piracicabano. In: 10º Congresso
de Iniciação Científica UNIMEP/CNPq, 2002, Piracicaba.
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altura, e classificado segundo critérios da OMS) e comportamentais (consumo e frequência
alimentar de frutas, verduras e legumes “in natura”, refeições diárias, frequência e duração de
atividade física, tabagismo e consumo de bebidas alcoólicas). As perguntas foram formuladas
de forma direta e as respostas classificadas, dentre as alternativas contidas no questionário.
3.2 Local do Estudo
Município: Piracicaba/SP
Extensão territorial: 1.370 km²
População: 364.571 habitantes (Censo, 2010)
Urbana: 356.743 – Rural: 7.828
Homens: 178.345 Mulheres: 186.226
PIB per capita (a.a.): R$26.030,62 (2009)
Faixa etária predominante: 20 a 29 anos
3.3 Fonte de Dados
Os dados foram obtidos através da aplicação: (i) questionários respondidos por escrito;
(ii) questionários respondidos on line (através do aplicativo Google Docs). As duas opções de
aplicação do questionário foram elaboradas apenas para facilitar o alcance do maior número
de questionários respondidos. Além disso, o uso apenas do questionário on line, poderia não
só excluir de certa forma a população de baixa renda, como também aquelas que não têm
acesso à internet.
Antes da aplicação do questionário definitivo foi aplicado um estudo piloto com 10
pessoas para conhecer possíveis falhas de redação do inquérito, como por exemplo,
complexidade das questões, perguntas desnecessárias, novas questões e tempo gasto para
responder (GIL, 1991).
3.4 Tamanho da Amostra
A amostra foi definida por meio de técnicas de amostragem probabilística casual
simples, com sorteio de domicílios de forma aleatória (CORRÊA, 1988) considerando a
população total de Piracicaba que de acordo com o IBGE, Censo 2010, era de 364.571
habitantes. Para o cálculo do tamanho da amostra foi utilizada a fórmula do dimensionamento
da amostragem pelas proporções e percentagens (COCHRAM, 1965).
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n=

n0 + 1
n
1+ 0
N

em que:
n: tamanho da amostra
N: universo da amostra
n0: tamanho da amostra para populações infinitas, cuja fórmula é:
n0 = t² * p * q
d²
em que:
t: valor do quantil da distribuição paramétrica “t”
d: erro amostral
p: proporção da população que consome frutas e hortaliças (10% POF 2008/2009)
q: proporção da população que não consome frutas e hortaliças (90% POF 2008/2009)
O número amostral estimado mínimo para validar a pesquisa foi de 155 inquéritos a
serem aplicados com 5% de margem de erro em um intervalo de confiança de 95%.
3.5 Agrupamento dos Bairros por Região
Para melhor localização dos bairros onde foram aplicados os questionários, foi
realizado o agrupamento por região pré-definida pelo Instituto de Pesquisas e Planejamento
de Piracicaba (IPPLAP). Esse agrupamento por bairros foi importante por conta de novos
loteamentos ocorridos nos últimos anos no município, fator de expansão territorial urbano
frente ao território rural. Além disso, buscou-se desta forma abranger todas as classes sociais.
Para esta setorização utilizou-se a Figura 8.
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(continua)
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(continuação)
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(conclusão)

Figura 8 - Regiões, bairros e loteamentos do município de Piracicaba - 2012
Fonte: IPPLAP (2012d)
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3.6 Aspectos Éticos
Para que os resultados da pesquisa fossem devidamente apresentados, foi solicitado,
aos entrevistados, o aceite na página inicial do inquérito, identificado pela assinatura no caso
dos questionários que foram respondidos por escrito, enquanto que para os questionários
respondidos on line o fato de o participante ter acessado o link já comprova o aceite. Antes do
início das questões foi descrito no questionário a finalidade da coleta dos dados.
3.7 Critérios de Avaliação dos Dados
Para a avaliação da prática de atividades físicas foram classificados como fisicamente
ativos os indivíduos que relataram a prática de exercícios na maior parte dos dias da semana,
isto é, de no mínimo 4 dias e durante, pelo menos, 30 minutos. Em relação à atividade física, a
Estratégia Global recomenda que se acumule pelo menos 30 minutos diários de atividade
física regular, de intensidade moderada (5 AO DIA, 2005).
De acordo com o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), do
Ministério da Saúde, o Índice de Massa Corporal (IMC) é o indicador utilizado para avaliar a
proporção entre o peso e a altura do indivíduo, sendo assim possível classificar seu estado
nutricional. Para adultos (indivíduos com 20 anos ou mais e menores de 60 anos de idade) não
são necessários cálculos adicionais para a interpretação do indicador de IMC. Portanto, o
estado nutricional será determinado a partir do valor bruto de IMC, sem considerar a idade.
Para o cálculo do IMC da amostra utilizou-se o método de cálculo do SISVAN, onde o
IMC é calculado pela relação entre o peso dividido pelo quadrado da altura do indivíduo,
conforme fórmula abaixo:

IMC =

Peso (Kg)
Altura (m)2

A interpretação do estado nutricional é definido por três pontos de corte para o
indicador de IMC:
•

Valores de IMC abaixo de 18,5: adulto com baixo peso;

•

Valores de IMC maior ou igual a 18,5 e menor que 25,0: adulto com peso adequado
(eutrófico);

•

Valores de IMC maior ou igual a 25,0 e menor que 30,0: adulto com sobrepeso;

•

Valores de IMC maior ou igual a 30,0: adulto com obesidade (BRASIL, 2009b).
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Para a quantificação das condições socioeconômicas, analisaram-se as perguntas sobre
a renda para a determinação da classe social a qual pertencem os entrevistados. Assim foi
utilizada a Tabela 4, obtida a partir de pesquisas do IBGE.
Tabela 4 - Salários mínimos por classe
CLASSE

SALÁRIOS MÍNIMOS
(SM)

RENDA FAMILIAR (R$)

A

Acima 20 SM

R$ 12.440 ou mais

B

10 a 20 SM

De R$ 6.220 a R$ 12.440

C

4 a 10 SM

De R$ 2.488 a R$ 6.220

D

2 a 4 SM

De R$ 1.244 a R$ 2.488

E

Até 2 SM

Até R$ 1.244

Fonte: IBGE (2012b)

Com o intuito de melhor distribuir os indivíduos entre as categorias de renda, de
acordo com as faixas de renda elencadas no inquérito, foram alocadas para as Classes E e D,
faixa salarial de até 3 salários mínimos; para a Classe C foi definido a faixa salarial maior que
3 até 10 salários mínimos; para as Classes B e A, a faixa salarial é acima de 10 salários
mínimos.
Para as questões sobre consumo e frequência de frutas e hortaliças “in natura”,
utilizou-se como padrão para elencar as frutas, verduras e legumes os mesmos contidos no
programa alimentar “5 ao Dia”, que tem sido difundido pelo Instituto Brasileiro de Orientação
Alimentar (IBRA), uma organização sem fins lucrativos, que vem buscando parcerias para
esta iniciativa, com base para a promoção da saúde e para a prevenção da obesidade e de
outras doenças crônicas ligadas à alimentação, onde a Organização Mundial da Saúde (OMS)
lançou a iniciativa denominada “Estratégia Global de Alimentação, Atividade Física e Saúde”
(EG), que foi aprovada por 192 países, incluindo o Brasil, na última Assembléia Mundial de
Saúde, realizada em maio de 2004 (5 AO DIA, 2005). Foi considerado dentro da medição de
comportamento de consumo saudável a ingestão diária de no mínimo 5 porções ao dia (entre
frutas, verduras e legumes) nos 7 dias da semana. Para isso, foi somado o valor total
consumido entre frutas e hortaliças e dividido por 7 (total de dias da semana), chegando assim
ao valor diário consumido. O valor diário igual ou acima de 5 ao dia, foi considerado dentro
do padrão de consumo ideal.
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3.8 Crítica dos Dados
A crítica dos dados é um processo de detecção de erros por inspeção cuidadosa dos
dados coletados. Em geral, é responsável por retardar a conclusão dos resultados da pesquisa.
No entanto, trata-se de uma etapa fundamental para garantir a qualidade dos dados
(CARLINI-COTRIM; BARBOSA, 1993).
Deste modo, o primeiro passo foi o de depurar dos dados, isto é, verificar se existe
omissão de respostas, dados errôneos, má inserção de respostas e inconsistências. Assim, na
presente pesquisa, os questionários foram examinados individualmente, antes da digitação,
para verificação de possíveis erros de preenchimento, além de verificar a coerência interna do
questionário como um todo.
Foram excluídos da amostra os questionários não autorizados, aqueles que não
pertenciam à cidade de Piracicaba, bem como aqueles questionários que apresentaram
incoerência e excesso de questões em branco.
3.9 Tabulação e Análise Estatística dos Dados
Os dados coletados foram tabulados e analisados utilizando o programa Excel,
Microsoft Office 2007.
Todas as informações que puderam ser expressas como categoria nominal foram
processadas estatisticamente.
A análise descritiva foi utilizada para organizar, descrever e analisar os dados
coletados. A abordagem descritiva consistiu em “se buscar distribuir a ocorrência do
problema segundo as suas diversas características representadas por uma ou por mais de uma
variável circunstancial” (ROUQUAYROL; ALMEIDA FILHO, 2003).
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante a revisão bibliográfica foram poucos os trabalhos encontrados que avaliaram
o consumo de frutas e hortaliças entre os brasileiros, principalmente tratando-se de municípios
de forma isolada, fato que torna relevante o resultado deste estudo. Neste sentido, os
resultados desta pesquisa apontam importantes inferências. Um primeiro ponto de destaque é
o referente ao percentual de pessoas com hábito de ingestão diária de frutas e hortaliças dentro
das recomendações ideais de consumo preconizadas por órgãos de saúde, 57% dos
entrevistados, ou seja, 158 pessoas estão ingerindo 5 ou mais porções de frutas e hortaliças
diariamente.
4.1 Total da Amostra
O valor amostral estimado para validar a pesquisa foi de 155 inquéritos. No total
foram coletados 282 questionários no período compreendido de 27 de março de 2012 até 30
de abril de 2012. Desse total, 277 foram validados e cinco foram excluídos, pelo motivo de
três serem do município de Rio das Pedras e dois por inconsistência nas respostas. Do total de
277 questionários, 63 foram respondidos pela internet e 214 por escrito. A Figura 9 mostra em
porcentagem a quantidade de inquéritos aplicados, por região, em Piracicaba.

Figura 9 - Inquéritos aplicados no município de Piracicaba, por região
Fonte: Resultados da pesquisa

4.2 Perfil da Amostra
Na Tabela 5 observa-se o perfil social da amostra. A maior parte da população
amostral, ou seja, 72,6% são representadas por mulheres e 27,4% por homens. Em relação à
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variável cor da pele auto referida, 84,8% são brancos, 6,9% negros, 6,1% pardos, 1,1%
amarela, 0,4% se declaram dentro de outros e 0,7% não responderam. A idade média das
pessoas que responderam ao inquérito é de 37 anos. Quanto ao estado civil, 45,5% dos
entrevistados são casados, 41,5% solteiros, 5,1% separados, 2,9% viúvos, 0,4% divorciados e
4,7% outros. A variável escolaridade mostrou que 47,3% são pessoas com superior completo.
No geral, 229 pessoas trabalham (6 delas estão aposentadas) e 48 pessoas responderam que
não trabalham (40 estão desempregados e 8 são aposentados). Com relação à quantidade de
residentes por família, 56% dos entrevistados moram com três a cinco pessoas, 20,6% moram
sozinhos, 18,6% moram em duas pessoas e 5,1% com mais de cinco pessoas na família.
Tabela 5 - Perfil social da amostra
(continua)

Amostra (N)

Sexo

277

Masculino
Feminino

100%

Absoluto
76
201

Percentual
27,40%
72,60%

Cor da pele auto referida

Brancos
Negros
Pardos
Amarelos
Outros
Não responderam

235
19
17
3
1
2

84,80%
6,90%
6,10%
1,10%
0,40%
0,70%

Idade média (37 anos)

< 18
18 - 30
30 - 60
>60
Não responderam

7
90
164
13
3

2,50%
32,50%
59,20%
4,70%
1,10%

Casados
Solteiros
Separados

126
115
14

45,50%
41,50%
5,10%

Estado civil
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Tabela 5 - Perfil social da amostra
(conclusão)

Amostra (N)

277
Absoluto
13
8
1

Percentual
4,70%
2,90%
0,40%

Superior Completo
Superior Incompleto
2° Grau Completo
2° Grau Incompleto
1° Grau Completo
1° Grau Incompleto
Técnico
Não responderam
Pré-Escola
Nunca estudaram

131
57
35
9
7
21
11
2
2
2

47,30%
20,60%
12,60%
3,20%
2,50%
7,60%
4,00%
0,70%
0,70%
0,70%

Sim
Aposentado
Autônomo
Estágio
Empresa Privada
Empresa Pública
Outros
Não responderam

229
6
20
30
97
52
16
8

2,60%
8,70%
13,10%
42,40%
22,70%
7,00%
3,50%

82,70%
2,20%
7,20%
10,80%
35,00%
18,80%
5,80%
2,90%

48
8
40

16,70%
83,30%

2,90%
14,40%

Outros
Viúvos
Divorciados
Escolaridade

Trabalha

Não
Aposentados
Desempregados
Perfil familiar (por residência)
Média de 2,94

100%

1 pessoa
2 pessoas
3 a 5 pessoas
> 5 pessoas

57
51
155
14

20,60%
18,40%
56,00%
5,10%

Fonte: Resultados da pesquisa

4.3 Perfil Socioeconômico
Na tabela 6 em relação ao perfil econômico da amostra, 88% da população
entrevistada não recebem nenhum tipo de benefício do governo.
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Na tabela também é possível observar em relação à renda pessoal, a percentagem por
faixa salarial dos entrevistados.
Destaca-se com relação à renda familiar, que 25% dos entrevistados não quiseram
declarar renda e outros 25% dos entrevistados recebem entre cinco a dez salários mínimos, o
que corresponde à classe social C.
Tabela 6 - Perfil econômico da amostra
(continua)

Amostra (N)

277

100%

Absoluto
17
10
5
1
244

Percentual
6,10%
3,60%
1,80%
0,40%
88,10%

<1
1a2
2a3
3a5
5 a 10
10 a 20
> 20
Sem rendimento
Não quiseram declarar

35
47
50
53
31
4
3
21
33

12,60%
17,00%
18,10%
19,10%
11,20%
1,40%
1,10%
7,60%
11,90%

<1
1a2
2a3
3a5
5 a 10
10 a 20
> 20
Sem rendimento
Não quiseram declarar

6
24
29
47
71
22
6
1
71

2,20%
8,70%
10,40%
17,00%
25,60%
7,90%
2,20%
0,40%
25,60%

Benefício do governo na família

Aposentadoria
Bolsa Família
Bolsa de Estudos
Auxílio Doença
Não recebem

Renda Pessoal (por salário mínimo)

Renda Familiar (por salário mínimo)
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Tabela 6 – Perfil econômico da amostra
(conclusão)

Amostra (N)

Recebe Cesta Básica

277

Sim
Recebem e trabalham
Recebem e não trabalham
Não
Não recebem e trabalham
Não recebem e não trabalham

100%

Absoluto
Percentual
32,90%
91
82 90,10%
29,60%
9 9,90%
3,20%
186
147 79,00%
39 21,00%

67,10%
53,10%
14,10%

Fonte: Resultados da pesquisa

Quando avaliados os questionários quanto à identificação das frutas e hortaliças mais
consumidas independentemente da classe social observa-se o consumo das seguintes frutas:
banana, laranja, limão e maça. Para as hortaliças: alface, alho, cebola, cebolinha, cenoura,
pepino e tomate.
Conforme descrito pelo programa “5 ao Dia” as frutas e hortaliças são dividas em
grupos de cores, cada qual, com seu conjunto de benefícios:
- Vermelhos: possuem fontes de carotenóides, que são precursores da vitamina A.
Esses alimentos fazem bem ao coração e memória, previnem o câncer e fortalecem olhos e
pele. O licopeno, fitoquímico encontrado em alguns alimentos deste grupo, ajuda na
prevenção do câncer de próstata.
- Laranjas: os alimentos dessa cor são fontes de caratenóides e ricos também em
vitamina C, que é um antioxidante fundamental para a proteção das células. Ajudam a manter
a saúde do coração, da visão e do sistema imunológico.
- Roxos: contém niacina (vitamina do Complexo B), minerais, potássio e também
vitamina C. Mantém a saúde da pele, nervos, rins e aparelho digestivo e retardam o
envelhecimento. Grande parte dos alimentos deste grupo possui um poderoso antioxidante
que previne doenças cardíacas.
- Verdes: são ricos em cálcio, fósforo e ferro. Promovem o crescimento e ajudam na
coagulação do sangue, evitam a fadiga mental, auxiliam na produção de glóbulos vermelhos
do sangue, além de foratalecer ossos e dentes.
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- Brancos: possuem as vitaminas do complexo B e os flavonóides, que atuam na
proteção das células. Auxiliam na produção de energia, no funcionamento do sistema nervoso
e inibem o aparecimento de coágulos na circulação (5 AO DIA, 2012).
Tabela 7 - Valor nutricional a cada 100 gramas das frutas mais consumidas pelos indivíduos
da amostra
Umidade (%)
Energia (Kcal)
Energia (KJ)
Proteína (g)
Lipídeos (g)
Colesterol (mg)
Carboidrato (g)
Fibra Alimentar (g)
Cinzas (g)
Cálcio (mg)
Magnésio
Manganês (mg)
Fósforo (mg)
Ferro (mg)
Sódio (mg)
Potássio (mg)
Cobre (mg)
Zinco (mg)
Retinol (mcg)
RE (mcg)
RAE (mcg)
Tiamina (mg)
Riboflavina (mg)
Piridoxina (mg)
Niacina (mg)
Vitamina C (mg)

Banana nanica
73,8
92
383
1,4
0,1
NA
23,8
1,9
0,8
3
28
0,14
27
0,3
Tr
376
0,10
0,2
NA
14
7
Tr
0,02
0,14
Tr
5,9

Laranja pêra
89,6
37
154
1,0
0,1
NA
8,9
0,8
0,3
22
9
0,05
23
0,1
Tr
163
0,03
0,1
NA
1
0
0,07
0,02
0,02
Tr
53,7

Limão tahiti
87,4
32
133
0,9
0,1
NA
11,1
1,2
0,4
51
10
0,07
24
0,2
1
128
0,06
0,2
NA

0,30
0,04
Tr
Tr
38,2

Maçã Fuji
84,3
56
232
0,3
Tr
NA
15,2
1,3
0,2
2
2
0,03
9
0,1
Tr
75
0,06
Tr
NA
4
2
Tr
Tr
0,03
Tr
2,4

NA: não aplicável; Tr: traço. Adotou-se traço nas seguintes situações: a)valores de nutrientes arredondados para
números que caiam entre 0 e 0,5; b) valores de nutrientes arredondados para números com uma casa decimal que
caiam entre 0 e 0,05; c) valores de nutrientes arredondados para números com duas casas decimais que caiam
entre 0 e 0,005 e; d) valores abaixo dos limites de quantificação.
Fonte: TACO (2011)

A banana é uma das frutas mais consumidas pelos brasileiros, contém alto teor de
cálcio e potássio que ajuda na prevenção de câimbras e dores musculares. A banana possui
triptofano, um aminoácido precursor da melatonina. Quando verde, a banana concentra altas
quantidades de fibras solúveis como a inulina.
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A laranja e o limão também estão entre as frutas mais consumidas pelos brasileiros.
Além de serem importante fonte de vitaminas e fibras, elas contêm metabólitos secundários
incluindo antioxidantes como ácido ascórbico, compostos fenólicos, flavonóides e
limonóides. Os citros, assim como muitas frutas, são ricos em substâncias antioxidantes que
ajudam a diminuir a incidência de doenças degenerativas, como o câncer, as doenças
cardiovasculares, inflamações, disfunções cerebrais, e a retardar o envelhecimento precoce
(PIMENTEL et al., 2005).
A maça contém compostos fenólicos, betacaroteno, flavonóides, incluindo quercetina
e floridzina (que desempenham importante ação no combate ao câncer e doença cardíaca),
lém de pectina, tanino, ácido málico, vitaminas e fibras. A maça também combate o colesterol
e possui capacidade antiinflamatória.
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Tabela 8 - Valor nutricional a cada 100 gramas das hortaliças mais consumidas pelos
indivíduos da amostra
Alface crespa
Umidade (%)
96,1
Energia (Kcal)
11
Energia (KJ)
45
Proteína (g)
1,3
Lipídeos (g)
0,2
Colesterol (mg)
NA
Carboidrato (g)
1,7
Fibra Alimentar (g)
1,8
Cinzas (g)
0,7
Cálcio (mg)
38
Magnésio
11
Manganês (mg)
0,20
Fósforo (mg)
26
Ferro (mg)
0,4
Sódio (mg)
3
Potássio (mg)
267
Cobre (mg)
0,03
Zinco (mg)
0,3
Retinol (mcg)
NA
RE (mcg)
234
RAE (mcg)
117
Tiamina (mg)
0,11
Riboflavina (mg)
0,12
Piridoxina (mg)
Tr
Niacina (mg)
1,09
Vitamina C (mg)
15,6

Alho
67,5
113
473
7,0
0,2
NA
23,9
4,3
1,3
14
21
0,24
149
0,8
5
535
0,15
0,8
NA

0,18
Tr
0,44
Tr

Cebola Cebolinha Cenoura
88,9
93,9
90,1
39
20
34
165
82
143
1,7
1,9
1,3
0,1
0,4
0,2
NA
NA
NA
8,9
3,4
7,7
2,2
3,6
3,2
0,4
0,5
0,9
14
80
23
12
25
11
0,13
0,13
0,05
38
27
28
0,2
0,6
0,2
1
2
3
176
206
315
0,05
0,04
0,05
0,2
0,3
0,2
NA
NA
NA
134
1326
67
663
0,04
0,03
Tr
Tr
0,04
Tr
0,14
0,08
0,05
Tr
Tr
Tr
4,7
31,8
5,1

Pepino
96,8
10
40
0,9
Tr
NA
2,0
1,1
0,3
10
9
0,08
12
0,1
Tr
154
0,04
0,1
NA
4
2
Tr
0,03
Tr
Tr
5,0

Tomate
95,1
15
64
1,1
0,2
NA
3,1
1,2
0,5
7
11
0,07
20
0,2
1
222
0,04
0,1
NA
54
27
0,12
Tr
0,02
Tr
21,2

NA: não aplicável; Tr: traço. Adotou-se traço nas seguintes situações: a)valores de nutrientes arredondados para
números que caiam entre 0 e 0,5; b) valores de nutrientes arredondados para números com uma casa decimal que
caiam entre 0 e 0,05; c) valores de nutrientes arredondados para números com duas casas decimais que caiam
entre 0 e 0,005 e; d) valores abaixo dos limites de quantificação.
Fonte: TACO (2011)

A partir dos resultados dos inquéritos válidos (excluídos os que não quiseram
responder o quesito renda) pode-se aferir pela análise da renda familiar, as Classes E e D,
57,6% estão dentro do consumo de 5 porções diárias, onde as frutas mais consumidas por
ordem de preferência foram: banana, maça, laranja, limão, pêra e maracujá. Para as hortaliças
foram: cebola, tomate, alho, alface, cenoura, cebolinha e pepino.
Para a Classe C, 58,4% estão dentro do consumo de 5 porções diárias e nota-se
importante diversificação na gama de frutas e hortaliças consumidas, onde as frutas mais
consumidas por ordem de preferência foram: laranja, banana, maça, limão, pêra, mamão
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formosa, melancia, mamão papaia, abacaxi, manga, uva vermelha, maracujá, mexerica e
melão. Para as hortaliças foram: cebola, alface, tomate, alho, cenoura, cebolinha, pepino,
salsa, rúcula, beterraba, azeitona verde, couve, alho roxo e repolho.
Nas Classes A e B, 57,1% estão dentro do consumo de 5 porções diárias, onde as
frutas apresentaram as seguintes preferências: banana, laranja, limão, maça, abacaxi, mamão
formosa e papaia, pêra, melancia, mexerica, uva roxa, uva verde, uva vermelha, goiaba
vermelha, caqui e lichia. Já nas hortaliças as ordens de preferência foram: alface, cebola,
tomate, alho, cenoura, cebolinha, pepino, rúcula, pimenta, beterraba, pimentão verde, azeitona
verde, salsa, couve, alho roxo, repolho, acelga, pimentão amarelo e repolho roxo.
Relacionado com a renda, o consumo de frutas e hortaliças se diversifica conforme a
variação da renda das classes, ou seja, foi possível observar que o consumo de uma maior
variedade desses alimentos, bem como os de maior custo no mercado aumenta à medida que
aumenta o poder aquisitivo. De modo geral, estudos apontam que a quantidade e variedade de
frutas e hortaliças consumidas pelas famílias aumentam na medida em que há aumento da
renda (relação elasticidade-renda).
Outra inferência aos dados é a de que quando o chefe da família é do sexo feminino há
uma tendência de que uma maior parcela do orçamento seja destinada à compra desses
alimentos “in natura”.
No geral, são várias as implicações que podem ser extraídas da análise, contudo é
certo que fatores econômicos implicam diretamente na compra de frutas e hortaliças, neste
caso, conclui-se a importância do crescimento da renda entre os mais pobres (WHO, 2004).
O Vigitel 2011 revelou que os costumes do brasileiro à mesa estão diretamente
relacionados com a sua escolaridade: quanto mais anos de estudo, mais saudável é a
alimentação. Porém, na presente pesquisa nota-se não uma relação direta entre escolaridade e
melhor alimentação, mas sim, uma relação direta entre melhor escolaridade e melhor renda.
Esta sim possibilita maior acesso a frutas e hortaliças, conforme observado nos dados citados
acima.
Na Tabela 9, demonstra-se o perfil de consumo alimentar dos entrevistados quanto ao
hábito de se alimentar dentro e fora de casa e os gastos destinados à alimentação.
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Tabela 9 - Perfil econômico alimentar
Amostra (N)

277
Absoluto

100%
Percentual

Desjejum
Colação
Almoço
Lanche
Jantar
Ceia

236
25
162
66
243
68

85,2%
9,0%
58,5%
23,8%
87,7%
24,5%

Todas as refeições
Desjejum, Almoço e Jantar
Nenhuma refeição

9
131
3

3,2%
47,3%
1,1%

Desjejum
Colação
Almoço
Lanche
Jantar
Ceia

32
82
154
120
51
8

11,6%
29,6%
55,6%
43,3%
18,4%
2,9%

2
8
49

0,7%
2,9%
17,7%

89
130
49
5
4

32,1%
46,9%
17,7%
1,8%
1,4%

Refeições feitas em casa

Refeições fora de casa

Todas as refeições
Desjejum, Almoço e Jantar
Nenhuma refeição
Quanto são os gastos com alimentação (R$/mês)
< 500,00
500,00 - 1.000,00
1.000,00 - 2.000,00
> 2.000,00
Não responderam
Fonte: Resultados da pesquisa

Em relação aos valores gastos pelas famílias com as compras de frutas e hortaliças,
foram validados 227 questionários. Deste modo, pode-se observar que, na média, as famílias
gastam mensalmente com a compra de frutas e hortaliças R$ 249,00, indo, em média, 6 vezes
por mês às compras destes produtos. Isso corresponde a R$ 41,50 por compra. A maior parte
dos entrevistados (227 questionários), isto é, 161 pessoas (70,9%) responderam gastar por
compra até R$ 50,00, na sequência 63 deles (27,8%) disseram gastar por compra de R$ 50,00
a R$ 100,00, e somente 1,3% responderam gastar acima de R$ 100,00 por compra.
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Identificou-se que os principais locais para compra de frutas e hortaliças por ordem de
preferência foram: supermercado, varejão, feiras livres, horta e quitanda.
A Tabela 10 apresenta os dados que confirmam que as despesas com alimentação em
geral são mais representativas para as classes inferiores.
Tabela 10 - Percentual de despesa com alimentação das famílias
Classe Social

Alimentação vs
Renda Familiar (%)

Frutas e Hortaliças vs
Renda Familiar (%)

Frutas e Hortaliças vs
Alimentação (%)

54,8
22,9
11,6

14,1
7,5
3,3

25,7
32,7
28,4

Classes E e D
Classe C
Classes B e A
Fonte: Resultados da pesquisa

Conforme parâmetro citado na metodologia para a distribuição dos entrevistados entre
as classes sociais por faixa de renda familiar, os resultados obtidos foram: 21,3% dos
entrevistados são da classe E e D; 42,6% da classe C e 10,1% classe B e A. Entrevistados que
não quiseram declarar renda/não respondeu somaram 13,4%, não sabiam responder 12,3% e
sem rendimentos 0,4%.
4.4 Doenças Crônicas Não Transmissíveis
Dos 277 entrevistados, 175 não apresentam qualquer tipo de problema de saúde,
representando 63% da amostra. Destes 175 entrevistados, 91 (32,9%), seguem as
recomendações do programa “5 ao Dia”.
De modo geral, os dados apontaram a pressão alta (12,3%) como principal problema
de saúde, seguido de diabetes, anemia e distúrbios cardiovasculares, totalizando 19,8% dos
entrevistados. Outros problemas de saúde citados, mas que não se enquadram as DCNT
foram: problema de visão, tendinite, depressão, talassemia e refluxo.
Em relação às DCNT e outras doenças de parentes próximos de primeiro grau, do
total de entrevistas, 64,2% apresentaram algum apontamento, entre as DCNT as mais citadas
foram: AVC, câncer (diversos), diabetes, doenças cardiovasculares, doenças gastrointestinais,
hipertensão e pressão alta.

Tabela 11 - Hábitos de vida em relação ao IMC
IMC
< 18,5 abaixo do peso
18,5 < x < 24,9 normal
25 < x < 29,9 sobrepeso
30 < x 34,9 obesidade I
35 < x 39,9 obesidade II
> 40 obesidade III
Total de pessoas

Pessoas
10
145
78
34
5
3
275

> 6 copos d'água Fumam Bebidas alcoólicas Praticam exercícios físicos 5 ao dia Média de horas de sono
4
0
4
3
7
7,8
86
16
61
66
81
7,1
42
2
33
31
48
7,3
28
4
17
13
16
7,4
4
0
1
2
4
7,4
2
1
1
1
2
8,3

IMC
Pessoas % > 6 copos d'água Fumam Bebidas alcoólicas Praticam exercícios físicos 5 ao dia Média de horas de sono
< 18,5 abaixo do peso
3,6%
40%
0%
40%
30%
70%
7,8
18,5 < x < 24,9 normal
52,7%
59%
11%
42%
46%
56%
7,1
25 < x < 29,9 sobrepeso
28,4%
54%
3%
42%
40%
62%
7,3
30 < x < 34,9 obesidade I
12,4%
82%
12%
50%
38%
47%
7,4
35 < x < 39,9 obesidade II
1,8%
80%
0%
20%
40%
80%
7,4
> 40 obesidade III
1,1%
67%
33%
33%
33%
67%
8,3
2 pessoas ficaram de fora da análise da tabela, pois não responderam o peso
Fonte: Resultados da pesquisa
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Conforme observado na Tabela 11, um pouco mais da metade dos indivíduos
entrevistados, 145 pessoas, estão dentro do IMC ideal. Desses, 59% bebem seis ou mais copos
diários de água, 56% consomem as cinco porções de frutas e hortaliças ao dia, 46% praticam
exercícios físicos e dormem em média sete horas por dia, porém 11% fumam e 42% fazem
uso de bebidas alcoólicas. Em relação ao restante da amostra, 10 indivíduos estão abaixo do
peso, 78 na faixa de sobrepeso, 34 com grau de obesidade I, 5 com grau de obesidade II e 3
pessoas com grau de obesidade III.
Em relação ao total da amostra que estão dentro do guia alimentar “5 ao Dia”, total de
158 pessoas, foi possível fazer algumas inferências através do questionário aplicado: 21 delas
praticam esportes regularmente (4 ou mais vezes na semana no período igual ou acima de 30
minutos diários); 15 pessoas praticam esportes regularmente e tomam mais de 6 copos de
água por dia; 15 pessoas praticam esportes regularmente, tomam mais de 6 copos de água por
dia e dormem 6 ou mais horas; 14 pessoas praticam esportes regularmente, tomam mais de 6
copos de água por dia, dormem 6 ou mais horas e não fumam; e somente 7 pessoas praticam
esportes regularmente, tomam mais de 6 copos de água por dia, dormem mais de 6 horas, não
fumam e não bebem bebidas alcoólicas.
Tabela 12 - Indivíduos que estão dentro e fora das cinco porções de frutas e hortaliças ao dia
(continua)

Absoluto

%

Absoluto

%

277

Dentro
158

57,0%

Fora
119

43,0%

Total
277

Feminino
Masculino

125
33

62,2%
43,4%

76
43

37,8%
56,6%

201
76

Brancos
Negros
Pardos
Amarelo
não respondeu

134
12
9
2
1

57,0%
63,2%
52,9%
66,7%
50,0%

101
7
8
1
1

43,0%
36,8%
47,1%
33,3%
50,0%

235
19
17
3
2

< 18
18 – 30
31 – 60
> 60

3
38
103
9

42,9%
43,2%
62,8%
69,2%

4
50
61
4

57,1%
56,8%
37,2%
30,8%

7
88
164
13

Padrão "5 ao dia"

Sexo

Cor da pele auto referida

Idade

67
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Tabela 12 – Resultados dos indivíduos que estão dentro e fora das cinco porções ao dia
(conclusão)

Absoluto

%

Absoluto

%

277

Estado civil

Casados
Solteiros
Separados
Outros
Viúvos
Divorciados

78
59
8
8
4
1

61,9%
51,3%
57,1%
61,5%
50,0%
100,0%

48
56
6
5
4
0

38,1%
48,7%
42,9%
38,5%
50,0%
0,0%

126
115
14
13
8
1

Escolaridade

Superior Completo
Superior Incompleto
2° Grau Completo
2° Grau Incompleto
1° Grau Completo
1° Grau Incompleto
Técnico
Não responderam
Pré-Escola
Nunca estudaram

81
23
25
6
3
11
6
1
0
2

61,8%
40,4%
71,4%
66,7%
42,9%
47,8%
54,5%
100%

50
34
10
3
4
12
5

38,2%
59,6%
28,6%
33,3%
57,1%
52,2%
45,5%

131
57
35
9
7
23
11

100%

18

51,4%

17

48,6%

35

27
35
20
1
2
13
17

55,1%
66,0%
64,5%
25,0%
66,7%
61,9%
51,5%

22
18
11
3
1
8
16

44,9%
34,0%
35,5%
75,0%
33,3%
38,1%
48,5%

49
53
31
4
3
21
33

4

66,7%

2

33,3%

6

14
27
42
12
4
0
22

58,3%
57,4%
59,2%
54,5%
66,7%
0,0%
61,1%

10
20
29
10
2
1
14

41,7%
42,6%
40,8%
45,5%
33,3%
100,0%
38,9%

24
47
71
22
6
1
36

Renda Pessoal (por
salário mínimo)

Renda Familiar
(por salário
mínimo)

<1
1a2
3a5
5 a 10
10 a 20
> 20
Sem rendimento
Não quiseram declarar

<1
1a2
3a5
5 a 10
10 a 20
> 20
Sem rendimento
Não quiseram declarar

Fonte: Resultados da pesquisa

Na tabela 12 observa-se a distribuição da amostra conforme o total de indivíduos que
estão dentro e fora do consumo ideal de cinco porções ao dia de frutas e hortaliças, onde é
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possível fazer algumas comparações. O sexo feminino prevalece em relação aos homens no
consumo ideal de frutas e hortaliças, 62,2% contra 43,4% respectivamente. Esta informação é
semelhante com as conclusões da pesquisa Vigitel 2011 de que mulheres consomem mais
frutas e hortaliças em relação aos homens.
Outro resultado importante é que os indivíduos com mais de 30 anos de idade
consomem mais frutas e hortaliças em relação aos mais jovens.
Quanto à renda familiar, quando comparados os valores de renda por faixa salarial
entre os que os indivíduos que estão dentro das porções de consumo cinco ao dia e os que
estão fora desse padrão, os resultados mostram que os indivíduos com maior renda tendem a
consumir mais frutas e hortaliças, embora não se possa afirmar que a renda influência
diretamente na ingestão de frutas e hortaliças. Em relação aos que não quiseram declarar
renda, foi possível observar que se tratam de pessoas com renda acima de 5 salários mínimos,
devido as questões respondidas no questionário sobre a quantidade de serviços e itens de casa,
TV, DVD, rádio, computador, automóvel e outros. Além disso, ao aplicar o questionário foi
notado pela aluna que as pessoas com melhor poder aquisitivo não gostavam de responder a
questão renda.
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5 CONCLUSÕES
Do presente trabalho foram sugeridas as seguintes conclusões:
57%, dos entrevistados consomem frutas e hortaliças diariamente;
43% dos entrevistados não fazem o consumo diário desses alimentos;
72,6% dos avaliados são mulheres e 27,4% homens;
Indivíduos com maior idade são os grupos que mais demandam frutas e hortaliças;
A renda desempenha papel fundamental no aumento da variedade de produtos
consumidos;
Quanto melhor o poder aquisitivo do indivíduo, maior a variedade de frutas e
hortaliças compradas;
As frutas e hortaliças mais consumidas independentemente da classe social são:
banana, laranja, limão e maça e alface, alho, cebola, cebolinha, cenoura, pepino e tomate;
Os locais para compra de frutas e hortaliças, por ordem de preferência, são:
supermercado, varejão, feiras livres, horta e quitanda;
63% dos entrevistados afirmam não serem portadores de DCNT;
64,2% dos parentes de primeiro grau dos entrevistados apresentaram alta incidência de
DCNT.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A diferença encontrada entre os resultados desse trabalho a outros, como por exemplo,
a POF 2008/2009, pode ser atribuída às peculiaridades da população analisada, o que reforça
a necessidade da realização de pesquisas não só nacionais, mas também locais. Destaca-se
ainda, que o município de Piracicaba possui uma unidade do CEASA e está localizado a 152
km de distância da cidade de São Paulo onde se encontra o CEAGESP, o que facilita o acesso
aos alimentos, frutas e hortaliças.
A estrutura etária do país está mudando, ou seja, aumentando a proporção de idosos e
sua expectativa de vida. O aumento de idosos na população acarreta aumento da incidência de
doenças, em especial as DCNT.
Nesse sentido, as ações de promoção da saúde na prevenção de DCNT são custoefetivas, assim como prevenir o tabagismo e o uso nocivo do álcool e manter hábitos
saudáveis, como alimentação e atividade física. A redução do risco de DCNT deve estar entre
as prioridades nos planos de saúde do governo e órgãos municipais impulsionando mudanças
de comportamento das pessoas, das famílias e das comunidades a fim de adotarem decisões
positivas em relação à saúde.
Recente análise do Banco Econômico Mundial estima que países como Brasil, China,
Índia e Rússia perdem, anualmente, mais de 20 milhões de anos produtivos de vida devido às
DCNTs (WORLD ECONOMIC FORUM, 2008, apud BRASIL, 2011a).
Dessa forma, os hábitos alimentares da população brasileira precisam ser assumidos
com maior responsabilidade não só pelo Estado, mas também, pelas empresas do ramo
alimentício, levando em consideração os direitos humanos, no qual mais recentemente passou
a existir um movimento em defesa da Segurança Alimentar e Nutricional como uma questão
de direito humano básico, e que se propaga em movimentos nacionais e internacionais ligando
a questão da alimentação e da nutrição à da cidadania. Nesse sentido, o papel do Estado é o de
amparar estes direitos, enquanto cabe ao agente privado a elaboração de produtos condizentes
com as necessidades orgânicas humanas. Além disso, o governo também precisa trabalhar em
conjunto com o setor privado, organizações de saúde, grupos de consumidores, comunidade
acadêmica e outros organismos não-governamentais.
A relação entre alimentação e saúde/doença ressalta a importância do estudo na esfera
dos condicionantes que influenciam os hábitos alimentares. Tais condicionantes através deste
trabalho levantados, apenas contribuem para a compreensão de como ocorrem às transições
nutricionais, reflexos dos ciclos econômicos, e que cada vez mais nos mostram um quadro de
insegurança alimentar. Nesse cenário a população com renda se abastece de produtos sem
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qualquer valor nutritivo, seja por modismo ou desconhecimento da informação, ou, nos casos
dos menos favorecidos que não conseguem suprir suas necessidades básicas pela falta da
renda, mas muitas vezes também por “desinformação à mesa”.
A questão social é importante no âmbito alimentar e nutricional, por direcionar os
padrões e modos de comer, viver, adoecer e morrer das populações.
O alto grau de desigualdade na distribuição de renda e elevados níveis de pobreza
vigente na sociedade brasileira, vem pouco a pouco, ganhando destaque na agenda
sociopolítica do país e conseqüentemente municípios, de modo que a demanda por políticas
públicas destinadas a diminuir as disparidades também tem sido intensa e crescente.
Desde a década de 1980, tanto no contexto internacional quanto nacional, a pesquisa
científica tem ganhado força, por ser essencial para a formulação de políticas de saúde e para
a melhoria das condições de vida das populações. Organizações internacionais, com destaque
para a Organização Mundial da Saúde, vêm desempenhando papel importante nesse
movimento.
Além disso, parcerias com indústrias na produção de alimentos mais saudáveis, como
por exemplo, os alimentos funcionais, se tornam uma boa alternativa. Contudo, não se pode
deixar de priorizar essas informações para educação alimentar nas escolas.
A partir desse trabalho, espera-se o desenvolvimento de novas pesquisas regionais, de
forma que possibilitem a formação de políticas públicas municipais para melhoria da
população que ainda não está dentro dos padrões de consumo saudáveis.
Para os próximos passos as autoras pretendem dar continuidade à pesquisa, através de
novos estudos, visando a comprovação dos dados coletados nessa pesquisa com resultados de
estudos clínicos empregando biomarcadores confiáveis.
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Anexo A - Questionário do inquérito alimentar

Inquérito alimentar sobre consumo de frutas e hortaliças in natura no município de
Piracicaba/SP
Prezado Participante
Este inquérito busca exclusivamente conhecer o consumo alimentar referente à ingestão
de frutas, verduras e legumes na cidade de Piracicaba, portanto, a veracidade das
informações é indispensável.
Os dados obtidos servirão para a dissertação de mestrado da aluna Joseane Thereza
Bigaran da Universidade de São Paulo, campus ESALQ.
Muito obrigada pela colaboração!
Assinatura do participante:__________________________________
Data:___________________
Bairro onde mora em Piracicaba:__________________________________
Sexo? M (

)

F(

) - está grávida (

) ou amamentando (

)?

Data de nascimento? (____/_____/________) - dd/mm/aaaaa
Cor da pele auto referida: Branco (
Estado Civil? Solteiro (

)

)

Casado (

Negro (
)

)

Amarelo (

Viúvo ( )

)

Separado (

Qual sua Escolaridade?
Nunca Estudei ( )
Pré-escola ( )
1º Grau: Incompleto ( ) ou Completo ( )
2º Grau: Incompleto ( ) ou Completo ( )
Técnico ( )
Superior: Incompleto ( ) ou Completo ( ). Nível: Graduação (

)

Pardo (
)

)

Outro (

Mestrado ( )

Indígena (

)

Outro (

)

Doutorado ( )

Trabalha atualmente? Sim( ) Não( ). Aposentado? Sim( ) Não( )
( ) Estágio
( ) Emprego em empresa privada
( ) Emprego público
( ) Autônomo
( ) Desempregado
( ) Outros. Descreva: ______________________________________________
Você mora com sua família? ( )Sim ( )Não. Se sim, quantas pessoas moram na casa, contando com você?
(__________).

)
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Informar o perfil de cada pessoa da sua família que mora com você:
Grau de parentesco (ex.: pai, mãe,
irmão, irmã, filha, filho, avô, avó,
esposo, esposa, e outros)

Idade

Profissão

Escolaridade

Você ou alguém da sua família que mora com você recebe alguma forma de benefício do governo?
Bolsa família ( )Sim ( )Não
Outros (Quais?):_________________________________________
Qual é sua renda pessoal?
( ) Até 1 salário mínimo
( ) Mais de 1 a 2 salários mínimos
( ) Mais de 2 a 3 salários mínimos
( ) Mais de 3 a 5 salários mínimos
( ) Mais de 5 a 10 salários mínimos
( ) Mais de 10 a 20 salários mínimos
( ) Mais de 20 salários mínimos
( ) Sem rendimentos
( ) Não quero declarar
( ) Não sei

Qual a sua renda familiar (somando a sua)?
( ) Até 1 salário mínimo
( ) Mais de 1 a 2 salários mínimos
( ) Mais de 2 a 3 salários mínimos
( ) Mais de 3 a 5 salários mínimos
( ) Mais de 5 a 10 salários mínimos
( ) Mais de 10 a 20 salários mínimos
( ) Mais de 20 salários mínimos
( ) Sem rendimentos
( ) Não quero declarar
( ) Não sei

Você ou alguém da sua família que mora com você recebe cesta básica? ( )Sim ( )Não
Se sim, compra mais comida além do que recebe na cesta básica?
( )Sim ( )Não

( )Não sei.
( )Não sei.

Quanto você acha que é gasto com alimentação (dentro e fora de casa), somando com sua família caso more com
você?
( ) Menos de R$ 500,00
( ) De R$ 501,00 a 1.000,00
( ) De R$ 1.001,00 a 2.000,00
( ) Mais de 2.001,00
Quais as refeições que você costuma fazer em casa?
( ) café da manhã
( ) lanche da manhã
( ) almoço
( ) lanche da tarde
( ) jantar
( ) ceia
Quais as refeições que você costuma fazer fora de casa?
( ) café da manhã
( ) lanche da manhã
( ) almoço
( ) lanche da tarde
( ) jantar
( ) ceia
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Você tem algum problema de saúde?
( ) Não
( ) Anemia
( ) AVC
( ) Câncer. Tipo de câncer: ____________________
( ) Diabetes
( ) Doenças Cardiovasculares
( ) Doenças Gastrointestinais
( ) Pressão Alta
( ) Visão. Que tipo de problema de visão? ____________________
( ) Outro tipo de doença. Qual? _____________________
Toma medicamento diariamente? ( )Sim ( )Não. Se sim, para o quê? _____________________________
Você fuma? ( )Sim ( )Não.
Consome bebidas alcoólicas? ( )Sim ( )Não. Se sim, quantos copos por semana? (__________). De que tipo
(cerveja, vinho, wishk, etc.) Descreva_______________________________________
Pratica exercícios físicos? ( )Sim
sessão?___________

( )Não. Quantas vezes por semana? __________. Qual a duração por

Qual seu peso? (__________).
Qual sua altura? (__________).
Quantas horas você dorme em média por dia? (__________).
Quantos copos de água você bebe por dia?
( ) Menos de 6 copos americano
( ) De 6 a 10 copos americano
( ) Acima de 10 copos americano
Alguém da sua família tem algum problema de saúde?
( ) Não
( ) Anemia. Grau de parentesco: _______________
( ) AVC. Grau de parentesco: _______________
( ) Câncer. Tipo de câncer: ____________________. Grau de parentesco: _______________
( ) Diabetes. Grau de parentesco: _______________
( ) Doenças Cardiovasculares. Grau de parentesco: _______________
( ) Doenças Gastrointestinais. Grau de parentesco: _______________
( ) Pressão Alta. Grau de parentesco: _______________
( ) Visão. Que tipo de problema de visão? ____________________. Grau de parentesco: _______________
( ) Outro Tipo de Doença? Qual? _____________________. Grau de parentesco: _______________
Alguém da sua família faz uso diário de medicamento? (
____________________

)Sim

(

)Não. Se sim, para o quê?

Onde você ou sua família costumam comprar frutas, verduras e legumes? (Ex.: supermercado, feira livre,
varejão, horta, outros). Descreva:______________________________________________________
Quantas vezes por semana você ou alguém que mora com você costuma comprar frutas, verduras e legumes?
(________).
Quanto é que o responsável da casa gasta CADA VEZ que faz esse tipo de compra?
( ) Até R$50,00
( ) De R$ 51,00 a R$ 100,00
( ) De R$ 101,00 a R$ 500,00
( ) De R$ 501,00 a R$ 1.000,00
( ) Acima de R$ 1.000,00
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Quais dos itens abaixo há em sua casa?
Quantidade
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

TV
DVD
Rádio
Computador ou notebook
Automóvel
Máquina de lavar roupa
Geladeira
Telefone fixo
Telefone celular
Acesso à internet
TV por assinatura
Empregada doméstica
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Qual dessas frutas
você consome?
Acerola
Cereja
Ciriguela
Goiaba Vermelha
Grapefruit
7 Maça
Melancia
Morango
Pêra Vermelha
Romã
Uva Vermelha
Abacaxi
Abiu
Ameixa Amarela
Caju
Carambola
Caqui
Damasco
Kino
Laranja
Mamão Formosa
Mamão Papaia
Manga
Maracujá
Mexerica
Melão
Nectarina
Pêssego
Sapoti
Tangerina
Ameixa Preta
Amora
Figo Roxo

Qual a Frequência Média de
Consumo?
1 vez
2-4 vezes 5-6 vezes
1 vez
por
por
por
por dia
semana semana semana

Quantidade Consumida é Menor, Igual
ou Maior que a porção indicada?
Porção
12 unidades
5 unidades
5 unidades
1 unidade
média
1 unidade
média
1 unidade
pequena
1 fatia grande
12 unidades
pequenas
1 unidade
média
1 unidade
pequena
8 unidades
1 rodela
grande
1 unidade
média
3 unidades
1 unidade
média
1 unidade
média
1 unidade
pequena
2 unidades
1 unidade
1 unidade
pequena
1 fatia
pequena
½ unidade
pequena
1 unidade
pequena
1 unidade
grande
1 unidade
1 fatia
pequena
1 unidade
1 unidade
grande
1 unidade
pequena
1 unidade
pequena
5 unidades
2 pires chá
6 unidades

Menor

Igual

Maior
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Framboesa
Jabuticaba
Jamelão
Lichia
Mirtilo
Uva Roxa
Abacate
Kiwi
Limão
Uva Verde
Atemoya
Banana
Graviola
Mangostin
Pêra
Pinha

4 colheres de
sopa
18 unidades
1 unidade
1 unidade
1 unidade
8 unidades
1 colher de
sopa
1 unidade
média
5 unidades
pequenas
8 unidades
1 unidade
1 unidade
pequena
1 unidade
1 unidade
1 unidade
média
½ unidade
pequena
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Qual dessas
verduras você
consome?

Almeirão Roxo
Alface Roxa
Repolho Roxo
Acelga
Almeirão
Alface
Azeitona Verde
Coentro
Couve
Couve Chinesa
Couve de Bruxelas
Mostarda
Repolho
Salsa
Agrião
Escarola
Espinafre
Rúcula
Aipo
Endívia (Chicória)

Qual a Frequência Média de Consumo?
2-4 vezes 5-6 vezes 1 vez
1 vez por
por
por
por
semana
semana
semana
dia

Quantidade Consumida é Menor, Igual
ou Maior que a porção indicada?
Porção
1 prato
sobremesa
1 prato
sobremesa
1 prato
sobremesa
1 prato
sobremesa
1 prato
sobremesa
1 prato
sobremesa
18 unidades
pequena
1 colher
sobremesa
1 folha média
1 folha média
1 folha média
1 colher
sobremesa
1 prato
sobremesa
1 colher
sobremesa
1 prato
sobremesa
1 prato
sobremesa
1 prato
sobremesa
1 prato
sobremesa
1 prato
sobremesa
1 prato
sobremesa

Menor

Igual

Maior
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Qual a Frequência Média de
Consumo?
Qual desses legumes
você consome?

1 vez
por
semana

2-4 vezes 5-6 vezes
1 vez
por
por
por dia
semana semana

Quantidade Consumida é Menor, Igual
ou Maior que a porção indicada?
Porção

Cebola Vermelha
Pimenta

1 unidade
grande
1colher sopa

Pimentão Vermelho
Rabanete cru

1 colher sopa
1 unidade

Tomate
Cenoura crua

½ unidade
1 unidade
grande

Gengibre cru

1 colher sopa

Pimentão Amarelo

1 colher sopa

Alho Roxo

1 dente
18 unidades
pequena
9 colheres
sopa
1 unidade
grande

Azeitona Preta
Beterraba crua
Cebola Roxa
Cebolinha
Pepino
Pimentão Verde
Alho
Alho Poró
Aspargo cru
Cebola
Cogumelo
Nabo cru

1 colher sopa
2 colheres
sopa
1 colher sopa
1 dente
1 prato
sobremesa
1 unidade
média
1
unidade grande
1 colher sopa
1 prato
sobremesa

Menor

Igual

Maior

