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RESUMO 

Barata MF. A associação territorial entre escolas e comércios de alimentos 

ultraprocessados em cinco capitais brasileiras [dissertação]. São Paulo: Faculdade 

de Medicina, Universidade de São Paulo; 2022.  

INTRODUÇÃO: Evidências sugerem associações entre ambiente alimentar 

comunitário com alimentação, estado nutricional e desfechos em saúde. No entanto, 

a influência de ambientes alimentares em indivíduos pode apresentar variações ou 

similaridades de acordo com diferentes contextos. Nesse sentido, estudos que 

investiguem essas influências em diferentes cenários são primordiais para a 

compreensão do limite das relações investigadas. Especificamente para crianças e 

adolescentes, o ambiente escolar desempenha um importante papel, uma vez que a 

qualidade dos alimentos disponíveis dentro e nas proximidades das escolas pode 

influenciar desfechos de saúde e a alimentação dessa população. Neste estudo, 

analisamos o ambiente alimentar comunitário e sua associação territorial com escolas 

em cinco capitais brasileiras: Belém, Brasília, Florianópolis, Salvador e São Paulo. 

MÉTODOS: Trata-se de um estudo censitário com a utilização de dados secundários 

de cinco capitais brasileiras. Pontos correspondentes às escolas e a dez tipos de 

estabelecimentos que comercializam alimentos ultraprocessados foram 

georreferenciados, utilizando seus códigos de endereçamento postal (CEPs), no mapa 

de Unidades de Desenvolvimento Humano (UDHs) das cidades selecionadas para o 

estudo. Foram conduzidas análises descritivas dos estabelecimentos que 

comercializam alimentos ultraprocessados e das escolas que ofertam ensino 

fundamental e/ou médio. Posteriormente, foram geradas medidas de densidade por 

10.000 habitantes de escolas e de estabelecimentos para cada UDH. Mapas de 

símbolos proporcionais da densidade de estabelecimentos total e mapas temáticos, 

graduados de acordo com densidade de escolas em cada cidade foram 

confeccionados. Associações entre densidade de escolas e densidade de 

estabelecimentos total e de cada tipo de estabelecimento foram avaliadas por meio de 

modelos de regressão binomial negativo para cada cidade e regressão binomial 

negativo multinível para o conjunto de cidades. RESULTADOS: Foi identificado 

que restaurantes, lanchonetes e minimercados são os estabelecimentos que 



comercializam alimentos ultraprocessados mais prevalentes nas capitais estudadas, 

com algumas variações entre cidades. Além disso, foram encontradas associações 

positivas entre a densidade de estabelecimentos AUP, de lanchonetes e padarias, de 

mini-mercados e de restaurantes com a densidade de escolas nos bairros das cinco 

capitais e no total do universo estudado. CONCLUSÕES: Nossos resultados sugerem 

que crianças e adolescentes de escolas de ensino fundamental e/ou médio podem 

estar sujeitos a um ambiente alimentar não saudável nas proximidades das 

instituições. Os resultados auxiliam na compreensão da distribuição de ambientes 

alimentares obesogênicos em cinco capitais brasileiras e fornecem evidências para a 

elaboração e desenvolvimento de políticas públicas que visem a transformação de 

ambientes alimentares não saudáveis na proximidade de escolas em espaços 

promotores de alimentação saudável e garantidores de Segurança Alimentar e 

Nutricional e do Direito Humano a Alimentação Adequada e Saudável.    

Descritores: Ambiente Alimentar; Associação territorial; Escolas; Criança; 

Adolescente; Brasil;  

 



ABSTRACT 

Barata MF. The territorial association between schools and ultra-processed food 

retailers in five Brazilian capitals [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo”; 2022.  

INTRODUCTION: Evidence suggests associations between community food 

environments with diet, nutritional status and health outcomes. However, the 

influence of food environments on individuals may present variations or similarities 

according to different contexts. In this sense, studies that investigate these influences 

in different settings are paramount to understanding the limits of the relationship 

investigated. Specifically, for children and adolescents, the school environment plays 

an important role, since the quality of food available in and around schools can 

influence health outcomes and the diet of this population. In this study, we analyzed 

the community food environment and its territorial association with schools in five 

Brazilian capitals: Belem, Brasília, Florianopolis, Salvador and Sao Paulo. 

METHODS: This is a census study that used secondary data from five Brazilian 

capitals.  Points corresponding to schools and ten types of ultra-processed food 

retailers were georeferenced, using their ZIP codes on the map of Human 

Development Units of the cities selected for the study. Descriptive analyses of 

schools and ultra-processed food retailers were conducted. Subsequently, density 

measures per 10,000 inhabitants of schools and food retailers were generated for 

each Human Development Unit. Proportional symbol maps of the total density of 

ultra-processed food retailers and thematic maps, graded according to the density of 

schools in each city were made. Associations between school density and ultra-

processed food retailer’s density were evaluated using negative binomial regression 

models for each city and multilevel negative binomial regression for the set of cities. 

RESULTS: It was identified that restaurants, snack bars and mini-markets are the 

most prevalent ultra-processed food retailers in the studied capitals, with some 

variations between cities. Positive associations were found between the densities of 

the total ultra-processed food retailer’s, snack and bakeries, mini-markets and 

restaurants with school density in the neighborhoods of the five capitals and in the 

total studied universe. CONCLUSIONS: Our results suggest that children and 



adolescents may be subjected to an unhealthy food environment in the vicinity of the 

institutions. The results help to understand the distribution of obesogenic food 

environments in five Brazilian capitals and provide evidence for the design and 

development of public policies aimed at transforming unhealthy food environments 

near schools into spaces that promote healthy eating and ensure Food and Nutrition 

Security and the Human Right to Adequate Food.  

Descriptors: Food environment; Territorial association; Schools; Child; Adolescent; 

Brazil.  
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INTRODUÇÃO 

1.1 A OBESIDADE E OS PADRÕES ALIMENTARES  

A obesidade é um problema mundial de saúde pública. Drásticas elevações 

nas prevalências de obesidade têm sido documentadas em todas as faixas de idade e 

renda, principalmente em áreas urbanas(1–3). Estimativas indicam que no mundo, as 

prevalências de sobrepeso e obesidade combinadas, tiveram um aumento de 27,5% 

em adultos e 47,1% em crianças entre os anos de 1980 a 2013. O número de 

indivíduos com sobrepeso e obesidade aumentou de 875 milhões em 1980 para 2.1 

bilhões em 2013 (2).  Embora países de alta renda ainda detenham os maiores índices 

de sobrepeso e obesidade, são os países de média e baixa renda que vivenciam 

aumentos constantes e acelerados nesses índices (1).  

No Brasil, a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2019 estimou que 60,3% 

população adulta apresenta excesso de peso, o que corresponde a 96 milhões de 

brasileiros. Dentro desse grupo, a obesidade foi observada em 21,8% dos homens e 

29,5% das mulheres com 18 anos ou mais de idade (4). Entre 2003 e 2019, dados das 

Pesquisas de Orçamentos Familiares (POF) e PNS anteriores identificaram que a 

proporção de pessoas com excesso de peso na população com 20 anos ou mais de 

idade passou de 43,3% para 61,7%. Já a proporção de pessoas com obesidade na 

mesma população aumentou de 12,2% para 26,8% (4).  

A obesidade é definida como uma condição anormal ou acúmulo excessivo 

de gordura no tecido adiposo, relacionada à uma série de consequências à saúde. A 

condição subjacente é o balanço energético positivo e ganho de peso. Suas 

consequências variam desde complicações não-fatais com efeitos adversos na 

qualidade de vida de indivíduos – como dificuldades respiratórias, problemas de 

pele, infertilidade e problemas psicossociais – ao aumento do risco de mortes 

prematuras. Além disso, também é um dos principais fatores de riscos para o 

desenvolvimento de Doenças Crônicas Não-Transmissíveis (DCNT) como Diabetes 

mellitus tipo 2, doenças cardiovasculares e câncer (5).  

O aumento acelerado da prevalência de obesidade está associado a 

mudanças no estilo de vida e alimentação da população geradas por meio de 

processos como a globalização financeira e livre comércio, rápida urbanização, 
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crescimento econômico, avanços tecnológicos. Os sistemas alimentares 

contemporâneos passam a diversificar fontes, modos de processamento, distribuição 

e comércio de alimentos, incorporando novos e modernos alimentos no dia a dia de 

indivíduo (6–9). Esses alimentos, predominantemente, possuem alta densidade 

energética, elevados teores de açúcares, sódio, gorduras saturadas e trans e baixos 

níveis de fibra (10–12), são produtos altamente saborosos, convenientes, embalados e 

prontos para o consumo (13).  

Como consequência, observa-se a substituição de padrões alimentares 

tradicionais baseados em alimentos minimamente processados e refeições frescas por 

padrões alimentares que incorporam cada vez mais os produtos altamente 

processados (14–16). Nesse cenário, a compreensão de alimentos de acordo com sua 

extensão e o objetivo do processamento industrial torna-se fundamental para a 

avaliação do impacto do processamento de alimentos na saúde da população (14). 

Com esse objetivo, a Classificação NOVA (não acrônimo) foi proposta e categoriza 

os alimentos em quatro grupos:  

Alimentos in natura/minimamente processados: composto por alimentos extraídos 

diretamente de plantas ou de animais submetidos a processamentos mínimos, como 

remoção de partes não comestíveis ou indesejadas, secagem, trituração, moagem, 

torrefação, pasteurização, refrigeração, congelamento, embalagens, etc. O principal 

objetivo do processamento dos alimentos presentes nesse grupo é prolongar a 

duração dos alimentos in natura permitindo a sua estocagem por mais tempo. Alguns 

exemplos dos alimentos que integram esse grupo são: cereais (arroz, milho, aveia, 

trigo, etc. em grãos, farinhas, flocos e outros), leguminosas (feijões, lentilhas, grão de 

bico), frutas (frescas, espremidas, refrigeradas, congeladas ou secas), hortaliças, 

carnes, ovos, leites e outros (14,16).  

Ingredientes culinários processados: São substâncias extraídas diretamente de 

alimentos (do grupo 1) ou da natureza por processos como prensagem, refino, 

moagem, secagem ou pulverização. O objetivo do processamento nesse grupo é a 

fabricação de produtos utilizados para preparar, temperar e cozinhar alimentos do 

grupo 1. Os itens do grupo 2 raramente são consumidos na ausência dos alimentos do 

grupo 1. Exemplos são o sal, açúcar e óleos de origem vegetal ou animal (14,16).  



20 

 

Alimentos processados: Alimentos desse grupo são fabricados pela indústria e 

consistem na adição de substâncias de uso comum culinário (açúcar, óleos, sal e 

outros) à alimentos in natura ou minimamente processados. Os processos desse 

grupo incluem métodos de conservação, cozimento e fermentações com o objetivo de 

prolongar a durabilidade de alimentos do grupo 1 e deixá-los mais agradáveis ao 

paladar. Alguns exemplos são: compotas e conversas de frutas, legumes e vegetais; 

carnes salgadas, curadas ou defumadas; queijos processados; pães frescos, 

fermentados e outros (14,16).  

Alimentos ultraprocessados: Fabricados por meio de modernas e sofisticadas 

tecnologias, os alimentos desse grupo são formulações industriais feitas inteiramente 

ou majoritariamente de ingredientes industriais com poucos ou nenhum alimento em 

sua composição. Sem equivalentes domésticos, os processos industriais incluem 

procedimentos como extrusão e moldagem, pré-processamento para fritura. O 

principal objetivo do ultraprocessamento industrial é criar produtos convenientes, 

saborosos, prontos para o consumo. Salgadinhos; bolachas e biscoitos de pacote; 

cereais matinais; refrigerantes; margarinas; fórmulas infantis; pães e queijos 

ultraprocessados; produtos feitos à base de carnes reconstituída; molhos, sopas, 

macarrões e sobremesas “instantâneos”, etc. são alguns exemplos de alimentos que 

compõem esse grupo (14,16).  

Características como a conveniência (produtos “prontos para o consumo”), 

durabilidade, hiper-palatabilidade, embalagens sofisticadas e atrativas, marketings 

agressivos voltados para crianças e adolescentes, alegações de saúde e alta 

rentabilidade para grandes corporações transnacionais conferem a esses produtos 

significativas vantagens em relação aos “alimentos reais” e facilitam sua 

comercialização em diversos tipos de estabelecimentos (14,17,18).   

No mundo, a venda de produtos ultraprocessados aumentou 43,7% durante 

o período de 2000 a 2013. Na América Latina, esse aumento foi 48%, com 

crescimento estimado de 3,1% ao ano. O volume de vendas de refrigerantes dobrou 

na região durante o mesmo período, passando de US$ 40 bilhões de dólares para US$ 

81 bilhões. No Brasil, o crescimento das vendas anuais de ultraprocessados passou 

dos 86kg/per-capita em 2000 para 112.3kg/per-capita em 2013, com elevação de 

2,1% ao ano e 30,6% durante todo o período (18).   
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Em países como Reino Unido e Canadá, a participação dos alimentos 

ultraprocessados no total de calorias consumidas por adultos é de 63,4% (19) e 45% 

(20), respectivamente. No México, 58% do total de calorias consumidas pela 

população provem de alimentos prontos para o consumo; essa prevalência na China é 

de 29,6% (21). O consumo de alimentos ultraprocessados é elevado em países de alta 

renda, mas o crescimento do consumo desses alimentos é apresentado de forma mais 

evidente em países em desenvolvimento (13,22). No Canadá, por exemplo, o 

crescimento do consumo de ultraprocessados é de 1,3% ao ano, enquanto que no 

Brasil, esse percentual é de 2,1% (13).  

No Brasil, entre os anos de 1974 a 2003, foi observado um crescimento de 

400% no consumo de produtos industrializados, como biscoitos e refrigerantes e 

300% em carnes embutidas (23). Entre os anos de 2002 a 2019, foi verificado 

aumento na disponibilidade domiciliar de alimentos ultraprocessados. Do total de 

calorias de alimentos adquiridos por brasileiros, o percentual de alimentos 

ultraprocessados correspondeu a 12,6% em 2002-2003 e 18,4% em 2018-2019 (24). 

Os alimentos ultraprocessados apresentaram participação crescente na alimentação 

brasileira, evidência apresentada desde da década de 1980 em áreas metropolitanas e 

confirmada para todo o território nacional na década de 2000 (25).  

Estudos apresentam associações entre o consumo dos alimentos 

ultraprocessados e a elevação do risco para sobrepeso e obesidade (18,20,26–32); ao 

aumento de colesterol total e LDL em crianças (33); risco de asma e chiado em 

adolescentes (34); síndrome metabólica em adolescentes e adultos (35,36); declínio 

da função renal em idosos (37); doenças cardiovasculares (38); alergias alimentares 

(39,40); hipertensão (41); diabetes mellitus tipo 2 (42,43); câncer geral e de mama 

em adultos(44). Ademais, revisões narrativas e sistemáticas, incluindo meta-análises, 

consolidam os resultados desses estudos (45–53).  

Além disso, o primeiro ensaio clínico randomizado a comparar os efeitos do 

consumo de dietas constituídas exclusivamente por alimentos não ultraprocessados e 

constituídas quase inteiramente de alimentos ultraprocessados evidenciou a relação 

entre o consumo de alimentos ultraprocessados, o aumento do consumo calórico e o 

ganho de peso. Os resultados do estudo indicam que, quando comparada a uma dieta 

baseada em alimentos não ultraprocessados, a dieta baseada em alimentos 
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ultraprocessados promoveu o ganho de peso e de tecido adiposo em adultos 

americanos (54). Dessa forma, o experimento de Hall et al.54 demonstrou o efeito 

indiscutível de dietas ultraprocessadas sobre a saúde.  

1.2 A PERSPECTIVA ECOLÓGICA PARA ENFRETAMENTO DA OBESIDADE 

E O ESTUDO DE AMBIENTES ALIMENTARES  

Historicamente, a obesidade é tratada como uma condição médica 

individual. Dessa forma, os tratamentos incluem desde de promoção de mudanças de 

comportamento relativas a ingestão energética e programas de intervenções no estilo 

de vida até a utilização de intervenções médicas, como uso de medicações, 

dispositivos e cirurgia bariátrica (55). Todavia, os tradicionais esforços de 

intervenção e prevenção – com foco em mudanças de comportamento e tratamentos 

individuais – não foram suficientes para reduzir significantemente as taxas de 

obesidade dos países (56,57).    

Comportamentos e práticas alimentares são altamente complexos e 

resultados de interações entre múltiplas influências em diferentes contextos. Sendo 

assim, a mudança de comportamento individual é difícil de ser alcançada sem que se 

aborde o contexto no qual indivíduos tomam decisões. Em função disso, a melhoria 

de padrões dietéticos para prevenção e redução de obesidade, como um esforço de 

saúde pública, precisa endereçar não apenas os comportamentos individuais, mas 

também os contextos ambientais e as condições em que indivíduos vivem e realizam 

suas escolhas alimentares. Nessa perspectiva, abordagens ecológicas para 

compreensão da relação entre alimentação e saúde são extremamente úteis, uma vez 

que identificam as relações entre múltiplos fatores que impactam a saúde e a nutrição 

e focam em conexões entre pessoas e ambientes (58).  

À vista disso, incorporando a compreensão epidemiológica da obesidade a 

partir de modelos ecológicos, órgãos internacionais e nacionais passam a apontar 

fatores ambientais como aspectos fundamentais em estratégias para o enfretamento 

da obesidade (59–65).  

 Nesse sentido, o estudo de ambientes alimentares baseia-se na compreensão 

de que comportamentos relacionados à saúde são determinados pela interação entre 

fatores individuais e ambientais. Na literatura, existem diferenças entre conceitos e 

dimensões dos ambientes alimentares. Essas diferenças refletem não apenas a 
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diversidade global dos ambientes, como também a vasta gama de disciplinas 

utilizadas para realizar as investigações nesse campo (por exemplo, nutrição em 

saúde pública, economia, epidemiologia, geografia, sociologia, planejamento 

urbano). Contudo, uma importante semelhança entre as definições existentes é a 

conceitualização dos ambientes alimentares em termos do espaço onde a aquisição de 

alimentos ocorre e as séries de oportunidades ou limitações do mercado que 

influenciam o consumo e a aquisição de alimentos por indivíduos (66).  

Sendo assim, ambientes alimentares são compreendidos como mediadores 

das relações entre os sistemas alimentares e dietas, desempenhando um importante 

papel na formação dessas, uma vez que fornecem as escolhas no momento que 

indivíduos tomam decisões sobre o que comer (60). Contemplam o coletivo de 

oportunidades e condições físicas, econômicas, políticas e socioculturais dos 

arredores que influenciam as escolhas alimentares dos indivíduos e seu estado 

nutricional (67).  

Os ambientes podem ser expressos em macro e micro dimensões. A 

dimensão macroambiental influencia toda a população, geralmente operando a níveis 

regionais, nacionais e internacionais. Essa dimensão inclui setores menos suscetíveis 

a influência de indivíduos, devido ao seu tamanho e complexidade. A mídia, políticas 

agrícolas, desenvolvimento urbano e rural, sistemas de transporte, sistemas de saúde 

são alguns exemplos de setores macroambientais. A dimensão microambiental é 

constituída por espaços onde indivíduos se reúnem com objetivos específicos e 

incluem os locais de trabalho, domicílios, escolas, estabelecimentos de venda e 

consumo de alimentos, entre outros. Por serem relativamente pequenos, é uma 

dimensão na qual indivíduos podem exercer mais influência. Para os autores, entre as 

dimensões, existem quatro diferentes tipos de ambientes, sendo eles: o ambiente 

físico (disponibilidade dos alimentos), econômico (preço dos alimentos, políticas 

econômicas, poder aquisitivo da população), político (leis e regras) e sociocultural 

(crenças, atitudes, normas sociais e sistema de valores da população) (68).  

Central para compreensão dos impactos dos ambientes na obesidade, o 

conceito de “obesogenicidade” de um ambiente (ambientes obesogênicos) também é 

descrito por Swinburn et al.68 como a soma de influências que o ambiente, as 

oportunidades ou as condições de vida têm na promoção da obesidade em indivíduos 
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ou populações. Os ambientes leptogênicos, por sua vez, dizem respeito a ambientes 

que funcionam de forma oposta aos obesogênicos, promovendo e estimulando 

escolhas alimentares saudáveis e a prática de atividade física (68).  

Baseado no modelo ecológico de comportamento em saúde, o modelo 

conceitual de Glanz et al.69 descreve os ambientes alimentares em quatro dimensões 

principais: “ambiente alimentar comunitário”, medido pela proximidade de 

indivíduos de diferentes tipos de estabelecimentos de comida ou pela densidade e/ou 

variedade de diferentes tipos de alimentos dentro de um área geográfica específica.; 

“ambiente alimentar do consumidor”, caracterizados pela disponibilidade, variedade, 

promoções, preço, qualidade dos alimentos e informações ao  consumidor;  “o 

ambiente alimentar organizacional” moldados pela preparação, comércio e cultivo de 

alimentos em ambientes institucionais como escolas, trabalhos e casas; e, por fim, o 

“ambiente da informação” formados pelas informações da mídia e publicidades (69).  

Sob a perspectiva do comércio de alimentos, os ambientes alimentares podem ser 

descritos como a disponibilidade, capacidade econômica de pagar (affordability), 

conveniência e desejabilidade (desirability) por vários alimentos (70)  

Para Story et al.58, a relação entre o ambiente alimentar e comportamentos 

alimentares de indivíduos ocorrem em quatro níveis: individual, físico, social e no 

macroambiente. Os setores macroambientais incorporam aspectos como marketing 

de alimentos, normas sociais, produção alimentar e sistemas de distribuição, 

estruturas governamentais e políticas, entre outros. As configurações do ambiente 

físico compreendem os locais nos quais pessoas consomem suas refeições ou 

adquirem seus alimentos (residência, escolas, trabalho, restaurantes, supermercados, 

etc.). Esses locais influenciam os tipos de alimentos disponíveis para consumo em 

comunidades e vizinhanças e podem ser as barreiras ou oportunidades que facilitam 

ou dificultam a alimentação saudável. As  

“redes” do ambiente social incluem interações com a família, amigos, vizinhos e 

outros membros da comunidade e podem impactar as escolhas alimentares por meio 

de mecanismos como suporte e normas sociais. Por fim, os fatores individuais 

relacionados às práticas alimentares abrangem fatores cognitivos, comportamentais, 

biológicos e demográficos (58).   
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Turner et al.66 conceituam ambientes alimentares como a interface que 

media a aquisição e o consumo de alimentos dentro dos amplos sistemas alimentares 

por meio de diversas fontes. Os autores compreendem os ambientes em duas 

dimensões, externas como disponibilidade, preços, fornecedores e propriedades dos 

produtos e informações promocionais; e também as dimensões pessoais como 

acessibilidade, capacidade econômica de pagar (affordability), conveniência e 

desejabilidade (desirability) por fontes de alimentos e produtos. Dentre outras 

contribuições, esse modelo permite o alinhamento da estrutura conceitual, orientada 

pela teoria socioecológica, com métodos e métricas para avaliação dos ambientes 

(66).   

Dessa forma, os autores propõem métodos de análise que levam em 

consideração as dimensões externas e pessoais dos ambientes alimentares. As 

abordagens geoespaciais incluem a coleta e análise de dados georreferenciados com 

softwares de Sistemas Informações Geográficas (SIGs) e são divididas em 

abordagens estáticas, geralmente utilizadas para avaliar o ambiente alimentar externo 

(ex.: densidade de estabelecimentos) e abordagens dinâmicas, empregadas para 

investigar a interação entre os ambientes alimentares externos e pessoais, rastreando 

e mapeando a mobilidade e atividades diárias de indivíduos. As abordagens 

observacionais são utilizadas para descrever métodos que não incluem análises 

geoespaciais. São categorizadas em métodos baseados no mercado, aplicadas para 

quantificar o ambiente alimentar externo em termos de disponibilidade e preços dos 

alimentos de acordo com tipos de estabelecimentos ou baseados em stakeholders. As 

referidas abordagens podem empregar uma vasta variedade de métodos, incluindo 

métodos quantitativos como pesquisas domiciliares e de mercado e métodos 

qualitativos como entrevistas detalhadas (in-depth interviews) (66).  

1.3 O AMBIENTE ALIMENTAR COMUNITÁRIO  

Foco de crescentes estudos, a relação entre o ambiente alimentar 

comunitário com alimentação, estado nutricional e desfechos em saúde apresenta 

resultados mistos na literatura (71–77). Por exemplo, em uma revisão sistemática 

sobre o efeito do ambiente alimentar comunitário na obesidade, nos Estados Unidos, 

Gamba et al.72 verificaram que, dos 51 estudos selecionados, apenas 32% das 

associações encontradas foram na direção teorizada pelos autores, 10% encontraram 
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associação oposta e 58% não encontraram nenhuma associação entre o ambiente 

alimentar e a obesidade (72).   

Em países de média e baixa renda, a revisão de escopo conduzida por 

Turner et al.71 identificou que, de modo geral, evidências de estudos classificados 

como de baixa qualidade indicam associação entre disponibilidade de alimentos e 

desfechos na alimentação. Entretanto, evidências com relação a exposição ao 

ambiente alimentar e o estado nutricional são inconclusivas nesses países, enquanto 

que evidências relacionadas a desfechos em saúde são quase inexistentes (71). No 

entanto, autores apontam que embora vários estudos incluídos nas revisões não 

tenham encontrado nenhuma associação estatística, seus resultados não devem ser 

desconsiderados, visto que a direção da associação foi frequentemente positiva e os 

estudos podem ter sido insuficientes (71,78).   

No Brasil, de forma semelhante ao identificado na literatura internacional, o 

número de estudos que descrevem e investigam os ambientes alimentares 

comunitários é crescente. Um estudo realizado em Belo Horizonte identificou que a 

distribuição do comércio de alimentos e o consumo de frutas e hortaliças eram 

maiores em áreas de maior renda (79). Em Florianópolis, regiões com menor renda 

também possuem menor densidade de estabelecimentos, especialmente aqueles que 

comercializam alimentos saudáveis (80). Outro estudo realizado em Belo Horizonte 

observou que bairros com maior número de espaços públicos e privados para prática 

de atividade física, maior número de estabelecimentos que comercializam alimentos 

saudáveis e com maior renda, estavam associados com menor chance de obesidade 

(81).  

Estudos transversais apresentam achados consistentes em relação a 

associação de ambientes alimentares saudáveis, especialmente aqueles com alta 

densidade (medida ou percebida) de estabelecimentos que comercializam frutas e 

verduras, com maior consumo de frutas e vegetais (79,82–85). Em um estudo 

conduzido na cidade de São Paulo, a maior densidade de supermercados e feiras na 

vizinhança e maior proximidade a esses estabelecimentos foram associadas com 

consumo regular de frutas e verduras. (84). Associações positivas entre ambientes 

alimentares saudáveis e desfechos negativos em indivíduos, como sobrepeso, 

obesidade e consumo de bebidas açucaradas, são quase inexistentes (77). Alguns 
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estudos, entretanto, encontraram associações esperadas. Por exemplo, Azeredo et 

al.86 identificaram que o comércio de frutas e sucos naturais em escolas privadas está 

associado com o menor consumo de bebidas açucaradas e alimentos 

ultraprocessados, quando comparado a escolas que não comercializam frutas e sucos 

naturais (86).  

Todavia, no país, também são encontrados resultados mistos em relação a 

associação de ambientes alimentares não saudáveis e desfechos desfavoráveis em 

saúde e na alimentação. Por exemplo, um estudo conduzido em São Paulo encontrou 

que a maior densidade de estabelecimentos que comercializam alimentos não 

saudáveis (ex.: lojas de conveniência) foi associada com menor consumo de frutas e 

hortaliças. No entanto, o mesmo estudo não encontrou associações de densidade de 

restaurantes tipo fast-foods com sobrepeso, obesidade e consumo de bebidas 

açucaradas (82). Em Florianópolis, a distância de residências a uma loja de 

conveniência não foi associada com sobrepeso e obesidade (87). A associação entre 

algumas variáveis do ambiente alimentar construído, como presença de 

supermercados, e desfechos nutricionais, também não foi identificada em outros 

estudos (88,89).  

A utilização de diferentes medidas e métricas é apontada na literatura como 

uma das explicações para a diversidade de resultados (73,76), o que torna a 

comparabilidade entre estudos limitada (74). Entretanto, algumas evidências sugerem 

que a relação entre ambientes alimentares e desfechos investigados também podem 

apresentar variações ou similaridades em diferentes contextos. Héroux et al.78 

identificam diferenças entre o ambiente alimentar ao redor de escolas, o 

comportamento alimentar durante o horário do almoço de crianças com idade escolar 

e níveis de obesidade infantil no Canadá, Estados Unidos e Escócia. Por exemplo, 

dos três países estudados apenas no Canadá foi evidenciado que as chances de 

crianças almoçarem em estabelecimentos alternativos (lanchonetes, restaurantes tipo 

fast-food e lojas de conveniência) fora das escolas aumentam com o aumento da 

disponibilidade desses estabelecimentos nas proximidades das instituições. 

Diferentemente do Canadá, nos Estados Unidos e Escócia não foram encontrados 

padrões consistentes ou associações entre o número de estabelecimentos que 

comercializam alimentos e o comportamento alimentar durante o horário de almoço. 
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Além disso, nenhuma associação significativa foi encontrada entre o ambiente 

alimentar no entorno escolar e o peso corporal dos estudantes nos países (78).    

Em um estudo sobre a influência do ambiente alimentar e do status 

socioeconômico na obesidade em Paris e Seattle, Drewnowski et al.90 identificaram 

que, apesar de diferenças urbanas e dos diferentes ambientes alimentares e sistemas 

de saúde, os mecanismos sociais subjacentes à obesidade foram notavelmente 

similares entre as cidades. Assim, o baixo status socioeconômico foi associado ao 

maior risco de obesidade em ambas (90). Os autores sugerem ainda que estudos que 

se proponham a investigar associações entre o ambiente alimentar e desfechos de 

interesse em diferentes contextos são importantes, pois fornecem novos achados 

sobre os determinantes ambientais e socioeconômicos na saúde. Os resultados desses 

estudos ajudam a responder se as relações investigadas estão limitadas a um 

determinado contexto ou se são, na verdade, universais (90).  
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1.4 A OBESIDADE EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES  

Assim como a obesidade em adultos, a prevalência de sobrepeso e 

obesidade entre crianças e adolescentes, também apresenta crescimento significativo 

e é vista como uma questão mundial de saúde pública. Entre 1975 a 2016, a 

prevalência de obesidade global em crianças e adolescentes na faixa dos 5 aos 19 

anos cresceu de 0,7% para 5,6% em meninas e 0,9% para 7,8% em meninos. Em 

2016, 124 milhões de crianças e adolescentes foram classificados como obesos e 

outros 213 milhões estavam acima do peso, mas permaneceram abaixo do limiar da 

obesidade. Em conjunto, quase 340 milhões de crianças e adolescentes – quase um a 

cada cinco (18.4%) – foram classificados com sobrepeso ou obesidade no mundo 

(1,3). Estima-se que até o ano de 2030, 254 milhões de crianças e adolescentes dos 5 

aos 19 anos estarão vivendo com obesidade no mundo. Apenas no Brasil, serão mais 

de 7 milhões (91).  

No Brasil, dados nacionais indicam que 29,3% das crianças de 5 a 9 anos 

estão com excesso de peso, sendo 16,1% com sobrepeso e 13,2% com obesidade 

(92). Os dados mais recentes da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar de 2015, 

com representatividade nacional de adolescentes de 13 a 17 anos, indicou 

prevalência de excesso de peso de 22,2% para essa faixa etária. Ou seja, um em cada 

quatro adolescentes está acima do peso considerável saudável (93). Entre 

adolescentes com idades entre 15 e 17 anos, o excesso de peso foi constado em 

19,4% (1,8 milhão de pessoas), sendo mais elevado em adolescentes do sexo 

feminino (22,9%) em relação aos do sexo masculino (16%). Nessa faixa etária, a 

obesidade foi de 6,7% (4).   

Especificamente na infância e adolescência, a obesidade pode ser ainda mais 

prejudicial do que se observada na fase adulta. Uma vez que além de predispor o 

indivíduo a vários agravos de saúde, como asma, distúrbios do sono, complicações 

ortopédicas até questões psicológicas como baixa autoestima, isolamento social e 

depressão, também eleva o risco de desenvolvimento de Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT), como diabetes mellitus tipo 2, doenças cardiovasculares, 

doenças crônicas respiratórias e diversos tipos de câncer. A obesidade nessa faixa 

etária é um fator de risco para morbimortalidade por essas doenças na vida adulta 

(3,65).  
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O sobrepeso e obesidade em crianças e adolescentes é o resultado da 

interação entre fatores individuais que regulam processos psicossociais, preferências 

alimentares e padrões de atividades física ao longo da vida e ambientes obesogênicos 

que promovem alto consumo energético e comportamentos sedentários, dificultando 

escolhas alimentares saudáveis (63,94). A exposição precoce e o marketing dos 

alimentos ultraprocessados podem moldar o gosto, expectativas e preferências por 

alimentos não saudáveis (57,95). Nesse sentido, ações de prevenção e combate da 

obesidade infantil também devem incluir mudanças ambientais, políticas e 

sistemáticas, focando em abordagens comunitárias e institucionais, ao oposto dos 

tradicionais esforços individuais de educações e mudanças comportamentais (9,96).  
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1.5 INFLUÊNCIAS DO AMBIENTE ALIMENTAR COMUNITÁRIO EM 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES  

Especificamente em relação a alimentação, o ambiente escolar desempenha 

um importante papel para os estudantes, uma vez que a qualidade dos alimentos 

disponíveis dentro e nas proximidades das escolas pode influenciar desfechos de 

saúde e na alimentação dessa população (86,96–101). Diante disso, esse ambiente é 

visto como importante local para desenvolvimento e promoção de hábitos 

alimentares saudáveis (59,62,64,102).  

O crescimento e alta densidade de comércios de alimentos não saudáveis 

nas proximidades de escolas é descrito na literatura (103–106). No Brasil, estudos 

realizados em Juiz de Fora (MG) e Santos (SP) identificaram que estabelecimentos 

ofertando, em sua maioria, alimentos ultraprocessados estão significantemente mais 

próximos de escolas do que os que ofertavam prioritariamente alimentos in-

natura/minimamente processados (106,107). Ademais, evidências indicam 

associações entre comércios de alimentos próximo às residências e escolas dos 

estudantes e desfechos nutricionais e na alimentação dos escolares (74,75,108–113).   

Estudos realizados nos Estados Unidos observaram que a maior 

disponibilidade de alimentos saudáveis e maior densidade de feiras nas proximidades 

de escolas estão associadas com menor aumento de IMC, circunferência abdominal e 

com menores taxas de obesidade (110,111). Enquanto que maior densidade de 

restaurantes do tipo fast-food foi associada com maiores taxas de obesidade, mesmo 

após controlar por variáveis sociodemográficas (111).  

As investigações da relação entre ambientes alimentares não saudáveis nas 

proximidades de escolas e desfechos nutricionais desfavoráveis nos escolares 

apresentam resultados consistentes. Ainda nos Estados Unidos, um estudo conduzido 

em East Harlem, Nova York indicou que crianças, na faixa etária de 6 a 8 anos, 

vivendo em vizinhanças com uma ou mais lojas de conveniência são mais propensas 

a ter um IMC no percentil superior, se comparadas às crianças que vivem em 

vizinhanças sem esse tipo de estabelecimento (112). No México, estudo transversal 

feito em duas cidades encontrou associação positiva entre o número de ambulantes 

ao redor de escolas e o aumento do IMC de estudantes (113). No Brasil, um estudo 
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realizado na cidade de São Paulo, observou que a proximidade à fast-foods aumentou 

as chances de crianças estarem com sobrepeso ou obesidade (109).  

Em relação a desfechos na alimentação, estudo conduzido no Reino Unido 

encontrou associação significativa entre a proximidade de lojas de conveniência a 

residências dos estudantes e o aumento do consumo de batata-chips, chocolate e pão 

de forma (114). Outro estudo identificou que a alta densidade de fast-foods próximos 

às escolas e residências foi associado com o aumento da compra em fast-foods por 

adolescentes (115).  

O efeito negativo desses estabelecimentos no consumo de frutas e vegetais 

também foi investigado na literatura. Um estudo realizado na Austrália, encontrou 

associação negativa entre a densidade de restaurantes tipo fast-food e lojas de 

conveniência nas proximidades das residências e probabilidade do consumo de mais 

de duas porções de frutas ou mais de três porções de vegetais por dia pelas crianças 

na faixa de 5 a 12 anos (116). O consumo de refrigerantes por adolescentes também 

foi inversamente associado com a distância da escola até o estabelecimento 

comercial de alimento mais próximo ou a densidade de pequenos comércios de 

alimentos (117).  

Ressalta-se ainda que a situação socioeconômica pode influenciar a 

distribuição dos estabelecimentos na vizinhança. Uma investigação conduzida no 

Canadá indicou que fontes de alimentos não-saudáveis são mais prevalentes 

próximos de escolas em vizinhanças de menor renda (74). Escolas em áreas com 

maiores níveis socioeconômicos possuem menos fontes de alimentos não saudáveis 

em suas proximidades. Dessa forma, áreas com menores níveis socioeconômicos 

apresentam ambientes alimentares menos favoráveis para dietas saudáveis (118).  
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1.6 A REGULAMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO NO AMBIENTE ESCOLAR E 

ARREDORES 

No cenário brasileiro de regulamentação do ambiente escolar, a alimentação 

escolar, ofertada dentro de escolas públicas, é resguardada pelo Programa Nacional 

de Alimentação Escolar (PNAE), o maior e mais antigo programa de alimentação 

brasileiro, que visa atender as necessidades nutricionais de todos os estudantes da 

educação básica durante o período letivo por meio de Ações de Educação Alimentar 

e Nutricional e oferta de refeições (119). Em relação a comercialização de alimentos 

e bebidas no ambiente escolar, não existe uma regulamentação federal sobre o 

comércio. No entanto, estados e municípios apresentam esforços nesse sentido, sendo 

o início do processo regulatório datado em 1991 (120–123). Aos poucos, os 

alimentos vendidos dentro de escolas são regulamentados em cidades e estados 

brasileiros, mas ainda pouco se pensa no que é comercializado no entorno das 

escolas (122,124).  

Em outros países, a regulamentação desses espaços possui alguns avanços. 

Em Detroit, Michigan (EUA) foi criado um decreto de zoneamento estabelecendo 

uma distância de 150 metros entre escolas de educação básica e restaurantes, 

incluindo fast-food e drive-through (125,126). Na Coréia do Sul, foram 

implementados, como parte de uma política maior (“Special Act on Children’s 

Dietary Life Safety Management”), as “zonas verdes de alimentos” (Green Food 

Zones) onde o comércio de alimentos de alta densidade energética e baixa qualidade 

nutricional, denominados não saudáveis, fica restrito a um raio de 200 metros das 

escolas (127). No Reino Unido, autoridades locais também implementaram medidas 

de zoneamento ou restrições de licenças relacionadas ao comércio de alimentos não 

saudáveis (hot food takeaways) nas proximidades de escolas. (128,129).  

Ainda que existam obstáculos para a implementação de políticas e 

legislações nesses espaços, a adoção de políticas públicas focadas na melhoria dos 

ambientes alimentares ao redor de escolas pode beneficiar o comportamento de 

estudantes e demais frequentadores desses locais (75,78).  
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2 JUSTIFICATIVA   

Como visto, a obesidade é um problema mundial de saúde pública. 

Drásticas elevações nas prevalências de obesidade têm sido documentadas em todas 

as faixas de idade e renda, principalmente em áreas urbanas (1–3). De forma 

semelhante, observam-se acentuadas elevações na prevalência de obesidade em 

crianças e adolescentes (1,3). Estima-se que até o ano de 2030, 254 milhões de 

crianças e adolescentes dos 5 aos 19 anos estarão vivendo com obesidade no mundo 

(91). Historicamente, a obesidade é tratada como uma condição médica individual 

(55), entretanto os tradicionais esforços de intervenção e prevenção não foram 

suficientes para reduzir significantemente as taxas de obesidade nos países (56,57).  

Nesse sentido, abordagens ecológicas para compreensão da relação entre 

alimentação e saúde são extremamente úteis, uma vez que identificam as relações 

entre múltiplos fatores que impactam a saúde e a nutrição, focando em conexões 

entre pessoas e ambientes (58). Incorporado nessa perspectiva, o estudo de ambientes 

alimentares busca a compreensão dos diferentes determinantes físicos, sociais, 

culturais e econômicos que modulam as escolhas e práticas alimentares (60,61,67).  

Assim, cada vez mais, evidências indicam associações entre ambiente 

alimentar comunitário com alimentação, estado nutricional e desfechos em saúde 

(71–77). Especificamente para crianças e adolescentes, o ambiente escolar 

desempenha um importante papel, uma vez que a qualidade dos alimentos 

disponíveis dentro e nas proximidades das escolas pode influenciar desfechos de 

saúde e a alimentação dessa população (86,96–101). As regiões próximas de escolas 

são apontadas como um importante espaço de investigação e de direcionamento de 

políticas públicas voltadas para a prevenção e combate da obesidade, visto que 

evidências também sugerem associações de comércios de alimentos próximo às 

escolas e desfechos nutricionais e na alimentação de estudantes 

(59,62,112,113,64,74,75,102,108–111). 

Todavia, a literatura apresenta resultados mistos em relação a essas 

associações (74,75). Autores sinalizam as diferentes métricas e medidas utilizadas 

como explicação para diversidade de resultados, porém a influência de ambientes 

alimentares em indivíduos pode apresentar variações ou similaridades de acordo com 
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diferentes contextos (73,76,78). Nesse sentido, estudos que investiguem essas 

influências em diferentes cenários são primordiais para a compreensão do limite das 

relações investigadas: Seriam elas, universais? Ou estariam limitadas a uma 

determinada conjuntura? (90) 

Conduzidos em diferentes países, alguns estudos indicam similaridades e 

dissemelhanças do ambiente alimentar investigado (75,78,90,130). Entretanto, 

também são necessários estudos que permitam a investigação e comparação de 

realidades de um mesmo país. Posto que, a extrapolação de resultados de estudos 

inseridos em outros contextos pode levar a equivocadas conclusões sobre a realidade 

de ambientes alimentares no contexto brasileiro.  

No melhor de nossos conhecimentos, não existem estudos comparativos do 

ambiente alimentar e sua associação territorial com escolas entre capitais brasileiras, 

desta forma, pouco se conhece sobre as singularidades que estes ambientes podem 

apresentar. O estudo dessas relações em diferentes capitais irá auxiliar na 

determinação se os efeitos do ambiente alimentar e de escolas são consistentes em 

diferentes locais do país. Estudos que explorem os diferentes ambientes são 

fundamentais para construção de um cenário nacional de ambientes alimentares e 

para o direcionamento de políticas públicas acuradas. Ademais, investigações e 

monitoramentos destes ambientes podem fornecer importante conhecimento 

cientifico para fundamentação, delineamento, elaborações e fiscalização de políticas 

públicas intersetoriais em saúde, segurança alimentar e nutricional e planejamento 

urbano que visem a garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA).   
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3 OBJETIVOS  

3.1 OBJETIVO GERAL 

Analisar o ambiente alimentar comunitário e sua associação territorial com escolas 

em cinco capitais brasileiras: Belém, Brasília, Florianópolis, Salvador e São Paulo.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Descrever a distribuição de estabelecimentos que comercializam alimentos 

ultraprocessados nas cinco capitais selecionadas.  

2. Descrever a distribuição de escolas que ofertam ensino fundamental e/ou 

ensino médio nas cinco capitais selecionadas.  

3. Verificar associação territorial entre escolas e estabelecimentos que 

comercializam alimentos ultraprocessados em bairros das cinco capitais 

selecionadas.  
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4 MÉTODOS 

4.1 DESENHO DO ESTUDO  

Caracteriza-se como um estudo ecológico censitário de caráter exploratório 

com uso de dados de bases secundárias do ano de 2016.  As unidades de análise do 

estudo são as Unidades de Desenvolvimento Humano (UDHs) das cidades de Belém, 

Brasília, Florianópolis, Salvador e São Paulo.  

4.2 LOCAIS DO ESTUDO  

Para o desenvolvimento do estudo foi selecionada uma capital em cada 

macrorregião brasileira. As cinco capitais escolhidas foram: Belém, Brasília, 

Florianópolis, Salvador e São Paulo. A seguir uma breve descrição de cada uma 

delas.  

4.2.1 Belém  

Situada na região Norte do Brasil, a cidade de Belém, capital do estado do 

Pará, possui uma população de 1.393.399, área de unidade territorial de 1.059,458 

km², e 1.315,26 hab/km² de densidade populacional. Seu Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDHM) é de 0,746, caracterizando-a com alto nível de 

desenvolvimento humano. O município é dividido em 71 bairros distribuído em 8 

distritos administrativos. O Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil divide a 

cidade em 161 UDHs (131,132).  

4.2.2 Brasília  

A capital federal do país está localizada na região Centro-Oeste do Brasil. 

Possui população estimada de 3.015.268, 5.760,783 km² de área de unidade 

territorial e densidade demográfica de 444,66 hab/km².  Com um IDHM de 0,824, 

apresenta nível muito alto de desenvolvimento humano. A capital é composta por 31 

Regiões Administrativas (RA’s), oficialmente constituídas como dependentes do 

Governo do Distrito Federal. É dividida em 233 Unidades de Desenvolvimento 

Humano (131–133).  

4.2.3 Florianópolis  

Localizada na região Sul do Brasil, a capital do estado de Santa Catarina 

possui 623,68 hab/km² de densidade populacional, com 421.240 pessoas e 674,844 
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km² de área da unidade territorial. Possui o terceiro maior IDHM do país, de 0,847 e 

é dividida em 12 distritos. O Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil segmenta 

a capital em 170 UDHs (131,132).  

4.2.4 Salvador  

Dividida em 18 Regiões Administrativas, a capital do estado da Bahia, 

localizada na região Nordeste do país, possui IDHM de 0,759, sendo classificada 

com alto nível de desenvolvimento humano. O município possui 693,831 km² de área 

de unidade territorial, 2.675.656 pessoas residentes e densidade demográfica de 

3.859,44 hab/km². O Atlas do Desenvolvimento Humano divide a cidade em 255 

Unidades de Desenvolvimento Humano (131,132).   

4.2.5 São Paulo  

O município de São Paulo está localizado na região Sudeste do país, capital 

do estado de nome homônimo. Possui uma população estimada de 12.252.023, 

1.521,110 km² de área da unidade territorial e 7.398,26 hab/km² de densidade 

populacional. A divisão administrativa divide a cidade em 32 subprefeituras 

responsáveis por administrar 96 subdistritos. O Atlas do Desenvolvimento Humano 

do Brasil divide o município em 1593 Unidades de Desenvolvimento Humano. São 

Paulo possui um IDHM de 0,805, caracterizando o município na faixa de 

Desenvolvimento Humano “Muito Alto” (131,132).  

4.3 COLETA E ORGANIZAÇÃO DOS DADOS  

4.3.1 Unidades de análise: Unidades de Desenvolvimento Humano (UDHs) 

As UDHs são conceitos próximos à bairros, construídas para retratar 

espaços intramunicipais brasileiros. Elas reúnem um conjunto de dados 

comparativos, extraídos dos censos demográficos do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) de 2000 e 2010. Os dados englobam o Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) e indicadores socioeconômicos das 

áreas de demografia, saúde, educação, habitação, renda, trabalho e vulnerabilidade 

social. A partir da agregação de setores censitários em áreas intraurbanas com o 

máximo de homogeneidade socioeconômica possível, as UDHs são capazes de captar 

a diversidade de situações relacionadas com o desenvolvimento humano no interior 

dos espaços intramunicipais (134,135). Em razão da metodologia de agregação e aos 
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espaços retratados pelas UDHs, a nomenclatura de “bairro(s)” será utilizada nesse 

estudo para designa-las.   

As informações das referidas áreas foram obtidas por meio do projeto “Atlas 

do Desenvolvimento Humano no Brasil” (135). O Atlas engloba o “Atlas do 

Desenvolvimento Humano nos Municípios” e o “Atlas do Desenvolvimento Humano 

nas Regiões Metropolitanas”. O projeto é uma plataforma de consulta ao IDHM de 

5.565 municípios brasileiros, 27 Unidades da Federação (UF), 21 Regiões 

Metropolitanas (RM) e 3 Regiões Integradas de Desenvolvimento (RIDE) e suas 

respectivas Unidades de Desenvolvimento Humano. É desenvolvido pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) e a Fundação João Pinheiro (FJP) (135). As informações 

utilizadas nesse estudo foram: identificação, população de residentes das UDHs 

(população total, urbana, rural e na faixa dos 6 aos 17 anos) e IDHM. As áreas por 

km2 das UDHs foram calculadas por meio do Sistema de Informação Geográfica 

(SIG).  

4.3.2 Variáveis de estudo  

 

Ambiente alimentar comunitário: estabelecimentos que comercializam alimentos 

ultraprocessados 

Para descrever a distribuição de estabelecimentos que comercializam 

alimentos ultraprocessados, foi utilizado o banco de dados da Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS) de 2016. O banco de dados foi adquirido no site do 

Programa de Disseminação das Estatísticas do Trabalho (PDET), vinculado ao 

Ministério do Trabalho. Nesse espaço, as informações da RAIS e do Cadastro Geral 

de Empregados e Desempregados (CAGED) são divulgadas para a sociedade civil 

(136). Das informações que constam no referido banco foram utilizadas nesse 

estudo: localização dos estabelecimentos (Unidade da federação, município e CEP) e 

as subclasses da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAEs).  

A CNAE é oficialmente adotada pelo Sistema Estatístico Nacional e pelos 

órgãos gestores de registros administrativos (federais, estaduais e municipais) como 

instrumento de padronização nacional dos códigos de atividade econômica. A 

classificação engloba empresas e instituições privadas e públicas, estabelecimentos 

agrícolas, instituições sem fins lucrativos, agentes autônomos e outros. A CNAE é 
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estruturada em cinco níveis hierárquicos (seção, divisão, grupo, classe e subclasse) o 

que permite a identificação com exatidão do tipo de comércio a qual se refere (137). 

Sua estrutura segue o seguinte exemplo:  

Seção I: Alojamento e alimentação 

Divisão: 56 – Alimentação 

Grupo: 56.1 – Restaurantes e outros serviços de alimentação e bebidas  

Classe: 56.11-2 – Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de 

alimentação e bebidas 

 Subclasse: 5611-2/01 – Restaurantes e similares  

Para o estudo, foram selecionadas 11 subclasses (Quadro 1) referentes a 

estabelecimentos que possuem perfis de aquisição de alimentos misto 

(comercializam todos os tipos de alimento, inclusive alimentos ultraprocessados) ou 

de predomínio de venda de alimentos ultraprocessados (138,139). A nomenclatura 

“Estabelecimentos AUP” também será utilizada para referenciar esses locais.  
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Quadro 1 – Subclasses da Classificação Nacional de Atividades Econômicas 

selecionadas para o estudo. 

Subclasse 

CNAE  
Nomes  Descrição CNAE 

1091-1/02 

4721-1/02 

Padaria e confeitaria 

com predominância de 

produção própria  

Padaria e confeitaria 

com predominância de 

revenda 

 

Fabricação de produtos de padaria e 

confeitaria de produção própria e revenda.  

Compreende a fabricação de pães e roscas, 

bolos, tortas e outros produtos de padaria com 

venda predominante de produtos fabricados no 

próprio estabelecimento (padarias 

tradicionais) e o comércio varejista de pães e 

roscas, bolos, tortas e outros produtos de 

padaria quando a revenda de outros produtos é 

predominante.  

4711-3/02 Supermercados Comércio varejista de mercadorias em geral, 

com predominância de produtos alimentícios – 

supermercados.  

Compreende as atividades dos 

estabelecimentos comerciais com venda 

predominante de produtos alimentícios 

variados com área de venda entre 300 a 5000 

metros quadrados. 

4712-1/00 Minimercados, 

mercearias e armazéns 

Comércio varejista de mercadorias em geral, 

com predominância de produtos alimentícios - 

minimercados, mercearias e armazéns.  

São compreendidas as atividades dos 

estabelecimentos comerciais com e sem 

autoatendimento e com venda predominante 

de produtos alimentícios variados em 

minimercados, mercearias, armazéns, 

empórios, secos e molhados, com área de 

venda inferior a 300 metros quadrados. 

4721-1/04 Lojas de doces, balas, 

bombons e 

semelhantes  

Compreende o comércio varejista de doces, 

balas, bombons, confeitos e semelhantes. 

4729-6/02 Lojas de conveniência Comércio varejista de mercadorias em lojas de 

conveniência.  

Estão inseridas nessa subclasse, as atividades 

dos estabelecimentos comerciais com venda 

predominante de produtos alimentícios 

industrializados além de outros não 
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alimentícios, usualmente associado a outra 

atividade, com horário de funcionamento de 

24 horas por dia.  

4729-6/99 Outros tipos de 

estabelecimentos que 

comercializam 

alimentos 

ultraprocessados.  

Compreende o comércio varejista 

especializado em alimentos em geral não 

especificados em outras categorias, como lojas 

delicatessen, lojas especializadas em produtos 

naturais e dietéticos, entre outros. 

4761-0/02 Bancas de jornais e 

revistas  

Compreende o comércio varejista de revistas, 

jornais, periódicos e outros impressos. 

5611-2/01 Restaurantes  Restaurantes e similares.  

Compreende as atividades de vender e servir 

comida preparada, com ou sem bebidas 

alcoólicas ao público em geral, com serviço 

completo.  

5611-2/03 Lanchonetes Lanchonetes, casas de chá, de suco e 

similares.  

Compreende o serviço de alimentação para 

consumo no local, com venda ou não de 

bebidas, em estabelecimentos que não 

oferecem serviço completo, tais como: 

- lanchonetes, fast-food, pastelarias, casas de 

chá, casas de suco e similares 

- sorveterias, com consumo no local, de 

fabricação própria ou não.  

5612-1/00 Ambulantes Serviços ambulantes de alimentação.  

Compreende o serviço de alimentação de 

comida preparada, para o público em geral, 

em locais abertos, permanentes ou não, tais 

como: 

- trailers, carrocinhas e outros tipos de 

ambulantes de alimentação preparada para 

consumo imediato 

- a venda de alimentos preparados em 

máquinas de serviços automáticas. 

Fonte: IBGE, 2015 
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Os estabelecimentos foram georreferenciados nos mapas de UDHs das 

cidades com auxílio do SIG MapInfo Pro 16.0. O georreferenciamento ou 

geocodificação consiste no processo de associação de dados com informações de 

endereços a um mapa, tornando suas coordenadas geográficas conhecidas (140). No 

estudo em questão, a base de dados de CEPs geocodificados dos Correios foi 

utilizada para esse fim, por possuir informações detalhadas de todos os CEPs 

brasileiros, dentre elas, as respectivas coordenadas geográficas. Dessa forma, foi 

possível atribuir as coordenadas geográficas aos CEPs dos estabelecimentos e 

realizar os seus georreferenciamentos. O Fluxograma 1 apresenta o processo de 

georreferenciamento dos estabelecimentos (Figura 1). Pode-se observar que, na 

maioria das capitais, as perdas foram pequenas, menos de 10%, apenas em Brasília 

esse percentual chegou a 15%.  

Figura 1. Fluxograma 1 – Georreferenciamento de estabelecimentos AUP nas 

cidades do estudo 

 

Posteriormente, para mensuração dos estabelecimentos nos bairros, foram 

geradas medidas de densidade por 10.000 habitantes dos estabelecimentos. Isto é, a 

razão entre a quantidade de estabelecimentos (por cada tipo e total) no bairro e o 

número de habitantes em cada bairro multiplicada por 10.000. O valor de 10.000 

habitantes foi escolhido como referência para ajustar a grandeza da variável, 

facilitando o entendimento e a comparação (138). 

Escolas 

Para descrever a distribuição de escolas que ofertam ensino fundamental 

e/ou ensino médio, foi utilizado o banco de dados do Censo Escolar de 2016. A 

aquisição do banco foi feita via solicitação direta ao Instituto Nacional de Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) no website do Governo Federal, e-SIC – 
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Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (Protocolo nº 

23480007674201901). No banco fornecido, consta o total de 186.081 instituições de 

ensino de educação básica. No universo das cinco cidades do estudo foram 

selecionadas escolas que ofertavam ensino fundamental, médio ou ambos. Escolas 

que ofertavam apenas ensino infantil (creche e pré-escola) ou Educação de Jovens 

Adultos (EJA) foram excluídas (Figura 2). O recorte do estudo alcança escolas que 

atendiam principalmente crianças e adolescentes na faixa de 6 a 18 anos nas capitais 

selecionadas. Para o estudo, foram utilizadas as informações de localidade (endereço 

completo); dependência administrativa (municipal, estadual, federal e privada), 

níveis de ensino (infantil, fundamental e médio) e tamanho (até 300 matrículas, de 

301 a 800 matrículas e mais de 800 matrículas).  
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Figura 2. Fluxograma 2 – Esquema de seleção das escolas 

 

 

Seguindo a mesma metodologia de georreferenciamento dos 

estabelecimentos AUP, as escolas foram georreferenciadas nos mapas de UDHs das 

cidades. Todavia, por possuírem endereço completo, uma etapa de refinamento do 

processo de georreferenciamento das escolas foi adicionada para redução das perdas 

e garantia de uma maior consistência no processo. Após a primeira tentativa, as 

escolas não georreferenciadas foram localizadas por meio de seus endereços e/ou 

nome da instituição na plataforma Google Maps. As coordenadas geográficas 

identificadas na plataforma foram atribuídas às escolas e um novo 

georreferenciamento foi realizado. O fluxograma 2 apresenta as informações desse 

processo.  Observa-se que, após a segunda etapa, as perdas de escolas foram menores 

que 3% nas capitais. 
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Figura 3. Fluxograma 3 – Georreferenciamento de escolas nas cidades do estudo.  

 

 Posteriormente, para mensuração das escolas nos bairros, também foram geradas medidas 

de densidade de escolas por 10.000 habitantes (razão entre a quantidade de escolas no bairro 

e o número de habitantes em cada bairro multiplicada por 10.000).  
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 4.4 ANÁLISE DOS DADOS  

Para responder aos objetivos 1 e 2, foram realizadas análises descritivas, por 

meio de distribuição de frequência, dos estabelecimentos que comercializam 

alimentos ultraprocessados e das escolas que ofertam ensino fundamental e/ou 

médio. As escolas foram descritas segundo dependência administrativa, tamanho e 

ensino ofertado. Adicionalmente, foram confeccionados mapas de símbolos 

proporcionais da densidade de estabelecimentos total por 10.000 habitantes e mapas 

temáticos, graduados de acordo com densidade de escolas por 10.000 habitantes em 

cada cidade. Na elaboração dos mapas, “quantis” da distribuição dos dados foram 

utilizados para estabelecer os intervalos apresentados. Os mapas serão apresentados 

sobrepostos para possibilitar a visualização conjunta da distribuição de 

estabelecimentos e escolas. Para as análises descritivas, considerou-se o universo de 

todas as UDHs das cidades.  

Para responder ao objetivo 3, foram elaborados modelos de regressão 

binomial negativo para cada cidade e regressão binomial negativo multinível para o 

conjunto das cidades selecionadas. O modelo de regressão binomial negativo 

pertence à família dos Modelos Lineares Generalizados (os “General Linear Models 

- GLMs” em inglês) para dados de contagem. É uma generalização da regressão de 

Poisson que flexibiliza o pressuposto restritivo, feito pelo modelo de Poisson, de 

variância igual a média. Sua estimativa é feita pelo método de máxima 

verossimilhança, adicionado de um parâmetro de forma (additional shape 

parameter) (141).   

Esse modelo foi escolhido em razão dos zeros inflacionados nas variáveis de 

desfecho, uma vez que muitas UDHs apresentavam valores nulos ou próximos de 

zero de determinados estabelecimentos. Assim, as variáveis resposta dos modelos 

foram as densidades de estabelecimentos (por cada tipo e total) e a variável 

explanatória, a densidade de escolas. O ajuste foi feito pelas demais características 

das UDHs: IDHM, área por km2, percentual de população de 6 a 17 anos, percentual 

de escolas privadas, percentual de escolas grandes e percentual de escolas que 

ofertam ensino médio. Para a análise, bairros sem a presença de ambos, exposição e 

desfecho, foram excluídos. Além disso, alguns estabelecimentos foram agrupados 

por similaridade (padarias e lanchonetes; lojas de conveniência e lojas de doces). Por 
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fim, foram testadas interações entre a densidade de estabelecimentos (por cada tipo e 

total) e a variável IDHM contínua, indicativa de renda, em todos os modelos. A 

interação com a variável foi observada apenas na cidade de São Paulo para os 

desfechos “densidade de ambulantes” e “densidade de supermercados”. Assim, esses 

resultados também foram descritos estratificados por tercis de IDHM. Devido ao 

caráter censitário e descritivo desse estudo, a realização de testes de inferência dos 

modelos não foi necessária.  

As análises dos dados foram realizadas utilizando o Stata, versão 15.0. As 

explorações espaciais foram feitas utilizando o SIG MapInfo Pro 16.0 e a confecção 

de mapas foi realizada no SIG QGIS 2.18.28. O sistema de referência planimétrica 

utilizado em todas as operações espaciais foi o Sistema Geodésico de Referência 

WGS 84.  

 

4.5 ASPECTOS ÉTICOS  

O presente estudo utilizou dados secundários provenientes de três bases 

distintas, disponibilizadas pelo Ministério do Trabalho (RAIS) e Projeto Atlas Brasil 

(UDHs) e INEP, via solicitação deferida no Sistema Eletrônico do Serviço de 

Informação ao Cidadão (e-SIC) do Governo Federal (Protocolo nº 

23480007674201901) em abril de 2019. Adicionalmente, o estudo foi submetido e 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (número do parecer: 3.763.812).   
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5 RESULTADOS 

Distribuição de estabelecimentos que comercializam alimentos ultraprocessados 

e escolas que ofertam ensino fundamental e/ou médio nas cinco capitais  

A tabela 1 apresenta as distribuições das frequências dos tipos e total de 

estabelecimentos que comercializam alimentos ultraprocessados nas cidades. 

Observa-se que, com algumas variações entre cidades, restaurantes, lanchonetes e 

minimercados são os estabelecimentos mais prevalentes em todas. Identifica-se 

também que lojas de conveniência, bancas de jornais e ambulantes são os 

estabelecimentos menos prevalentes nas cidades, com exceção de Florianópolis onde 

as lojas de doces possuem uma frequência menor (1,6%) do que os ambulantes 

(2,1%).  

As características e distribuição das escolas que ofertam ensino fundamental 

e médio são descritas na tabela 2, segundo as capitais. Observa-se que escolas 

públicas são mais prevalentes, com exceção de Salvador onde há uma frequência 

maior de escolas privadas (50,5%). No que concerne ao tamanho das escolas, escolas 

médias predominam em todas as cidades. Com relação ao ensino, nota-se que mais 

de 90% das escolas das cidades oferecem ensino fundamental, sendo o mais ofertado 

se comparado ao ensino médio. 
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Tabela 1 – Distribuição de estabelecimentos que comercializam alimentos ultraprocessados após georreferenciamento nas capitais selecionadas – 2016  

Estabelecimentos AUP 

Cidades 
Total 

Belém Brasília Florianópolis Salvador São Paulo 

n % n % n % n % n % n % 

Ambulantes 28 1.5 112 1.2 69 2.1 51 0.7 750 1.8 1010 1.57 

Bancas de jornais  15 0.8 168 1.8 45 1.4 26 0.4 440 1 694 1.08 

Lanchonetes 350 19 2627 28.1 1006 30.4 1321 18.4 15155 35.5 20459 31.8 

Lojas de conveniência 6 0.3 30 0.3 6 0.2 18 0.3 99 0.2 159 0.25 

Lojas de doces 46 2.5 325 3.5 53 1.6 306 4.3 2366 5.5 3096 4.81 

Minimercados 355 19.3 1232 13.2 405 12.2 2033 28.3 5274 12.4 9299 14.5 

Outros tipos de estabelecimentos* 260 14.1 977 10.4 279 8.4 681 9.5 4801 11.2 6998 10.9 

Padarias 186 10.1 415 4.4 191 5.8 571 8 3184 7.5 4547 7.1 

Restaurantes 509 27.7 2978 31.8 1174 35.5 2011 28 9275 21.7 15947 24.8 

Supermercados 83 4.5 490 5.2 79 2.4 156 2.2 1341 3.1 2149 3.3 

Estabelecimentos AUP totais 1838 100 9354 100 3307 100 7174 100 42685 100 64358 100 

Nota:                          
*Lojas de comércio varejista especializados em alimentos em geral não especificados em outras categorias, como lojas delicatessen, lojas especializadas em produtos naturais e dietéticos, 

entre outros. 
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Tabela 2 – Distribuição de escolas que ofertam ensino fundamental e médio após georreferenciamento nas capitais selecionadas – 2016.  

Escolas 

Cidades 
Total 

Belém Brasília Florianópolis Salvador São Paulo 

n % n % n % n % n % n % 

Dependência administrativa                          

Públicas 303 53.2 570 64.8 78 56.9 566 49.5 1728 54.5 3245 55 

Privadas 267 46.8 168 35.2 59 43.1 578 50.5 1440 45.5 2512 42.6 

Tamanho*                         

Pequenas 76 13.3 54 6.1 10 7.3 203 17.7 370 11.7 713 12.1 

Médias 360 63.2 542 61.7 102 74.5 759 66.3 1698 53.6 3461 58.7 

Grandes 134 23.5 283 32.2 25 18.2 182 15.9 1100 34.7 1724 29.2 

Ensino ofertado**                         

Ofertam ensino fundamental 546 95.8 826 94 124 90.5 1100 96.2 3030 95.6 5626 95.4 

Ofertam ensino médio  171 30 223 25.4 56 40.9 262 22.9 1388 43.8 2100 35.6 

Total 570 100 879 100 137 100 1144 100 3168 100 5898 100 

Notas:                          

*Os tamanhos das escolas foram obtidos por meio da variável "Número de matrículas". Escolas pequenas possuem até 300 matrículas, escolas médias possuem entre 301 a 800 matrículas e 

escolas grandes possuem mais de 800 matrículas.  

**Não excludentes.                         
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Os mapas de símbolos proporcionais e temáticos apresentam as densidades 

sobrepostas de estabelecimentos AUP e escolas por 10.000 habitantes nos bairros das 

cidades estudadas. Em Belém, observa-se que os bairros ao sul da cidade apresentam 

maior densidade de estabelecimentos. Nas regiões mais centrais e ao norte da cidade, 

encontram-se as áreas com menor densidade de estabelecimentos. Nota-se que o 

padrão espacial da distribuição dos estabelecimentos AUP acompanha o padrão da 

distribuição de escolas. Assim, em sua maioria, bairros com maior densidade de 

estabelecimentos estão concentrados nas áreas de maior densidade de escolas, 

enquanto que aqueles com baixa densidade de estabelecimentos também apresentam 

menor densidade de escolas (Figura 4).  

Em Brasília, identifica-se que as áreas com maior concentração de 

estabelecimentos estão localizadas no centro da cidade. As regiões periféricas, por 

sua vez, apresentam as menores ou nenhuma densidade de estabelecimentos. 

Verifica-se, na cidade, que a distribuição dos estabelecimentos não acompanha, 

necessariamente, a distribuição de escolas. Algumas áreas com maior densidade de 

escolas possuem baixa ou nenhuma densidade de estabelecimentos AUP, 

principalmente na periferia da cidade. Entretanto, nas áreas centrais do mapa, 

observa-se que as áreas com maior densidade de escolas também possuem uma 

maior densidade de estabelecimentos. Destaca-se ainda que a maioria das áreas sem 

escolas, também possuem baixa densidade de estabelecimentos (Figura 5).  

Em Florianópolis, identifica-se que as áreas com maior concentração de 

estabelecimentos estão localizadas no centro-oeste e também ao norte da cidade, 

próximo ao litoral. As áreas de menor densidade de estabelecimentos por 10.000 

habitantes estão mais ao centro e na parte sul. Visualmente, o padrão espacial da 

distribuição dos estabelecimentos acompanha a distribuição de escolas. Em sua 

maioria, bairros com alta densidade de escolas também possuem média ou alta 

densidade de estabelecimentos que comercializam alimentos ultraprocessados. 

Todavia, verificam-se áreas no litoral da ilha com nenhuma presença de escola e, no 

entanto, elevadas densidades de estabelecimentos (Figura 6).  

Em Salvador, as áreas com maior densidade de estabelecimentos estão 

localizadas na região litorânea da cidade. No interior do município, as regiões mais 

centrais, estão os bairros com menores concentrações de estabelecimentos. 
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Identifica-se que o padrão espacial da distribuição dos estabelecimentos acompanhou 

a distribuição de escolas. Em sua maioria, áreas com maior densidade de escolas 

também possuem alta densidade de estabelecimentos que comercializam alimentos 

ultraprocessados (Figura 7).   

Por fim, em São Paulo, as áreas com maior concentração de 

estabelecimentos por 10.000 habitantes estão localizadas nas regiões centrais da 

cidade. Inversamente ao que acontece nas periferias do município, que possui os 

bairros com menor densidade de estabelecimentos. Visualmente, o padrão espacial 

da distribuição dos estabelecimentos é diferente do padrão de distribuição de escolas 

pela cidade. Enquanto as áreas com maior densidade de estabelecimentos estão 

concentradas no centro e um pouco ao sul, as áreas com maior densidade de escolas 

estão mais dispersas pelo município. No entanto, ainda se verifica que áreas de maior 

densidade de escolas possuem, em sua maioria, alta densidade de estabelecimentos. 

Entretanto, São Paulo apresenta, principalmente na região central, bairros com alta 

densidade de estabelecimentos e baixa densidade ou nenhuma presença de escolas 

(Figura 8). As análises estatísticas para investigação da associação entre densidade 

de estabelecimentos e escolas serão apresentadas a seguir.  
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Figura 4. Mapa da densidade de estabelecimentos AUP por 10.000 habitantes nos 

bairros divididos por quantis de densidade de escolas de Belém-PA, Brasil.  
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Figura 5. Mapa da densidade de estabelecimentos AUP por 10.000 habitantes nos bairros divididos por quantis de densidade de escolas de 

Brasília-DF, Brasil.  



56 

 

Figura 6. Mapa da densidade de estabelecimentos AUP por 10.000 habitantes nos 

bairros divididos por quantis de densidade de escolas de Florianópolis-SC, Brasil.  
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Figura 7. Mapa da densidade de estabelecimentos AUP por 10.000 habitantes nos 

bairros divididos por quantis de densidade de escolas de Salvador-BA, Brasil. 
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Figura 8. Mapa da densidade de estabelecimentos AUP por 10.000 habitantes nos 

bairros divididos por quantis de densidade de escolas de São Paulo-SP, Brasil.  
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Associação entre densidade de escolas e densidade de estabelecimentos que 

comercializam alimentos ultraprocessados  

As características das unidades de análise (UDHs) de cada uma das capitais 

selecionadas são apresentadas na Tabela 3. Identifica-se que, por possuir uma área 

muito extensa, a densidade demográfica das UDHs de Brasília é a menor em 

comparação com as demais capitais estudadas.  

Em relação a densidade média de estabelecimentos que comercializam 

alimentos ultraprocessados, verifica-se que, de forma semelhante aos valores 

absolutos e prevalência apresentados anteriormente na Tabela 1, a densidade média 

de restaurantes e lanchonetes e padarias são as maiores em todas as cidades. Por sua 

vez, a densidade média de ambulantes e bancas de jornais é a menor em todos os 

locais estudados, muitas vezes não chegando a um estabelecimento desse tipo por 

10.000 habitantes em média. A densidade média de estabelecimentos AUP total varia 

consideravelmente entre cidades. Em Florianópolis, essa densidade corresponde a 4 

vezes mais do que a encontrada em Belém. Todavia, a densidade média de escolas 

por 10.000 habitantes não apresenta grande variação entre cidades.  
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Tabela 3 – Características das Unidades de Análise (Unidades de Desenvolvimento Humano – UDHs) do universo de cinco capitais brasileiras.  

  Cidades 
Total  

  Belém  Brasília  Florianópolis  Salvador  São Paulo 

Número de Unidades de Desenvolvimento Humano (UDHs) 136 195 143 221 1158 1853 

População média nas UDHs (desvio padrão) 9888(988) 12886(1300) 2755(241) 11814(954) 9280(284) 9503(267) 

Área média das UDHs por km2 (desvio padrão) 4.9 (2.9) 30.0 (7.2) 3.2 (0.8) 1.3 (0.2) 1.4 (0.1) 4.8 (0.8) 

Densidade demográfica média nas UDHs (desvio padrão) 11669(776) 4723(323) 4171(406) 18878(888) 14871(332) 13220(265) 

Percentual médio de população urbana (desvio padrão) 98.2 (1.1) 87.2 (2.2) 97.6 (0.9) 99.5 (0.5) 99.1 (0.2) 97.7 (0.3) 

Percentual médio de população de 6 a 17 anos (desvio padrão) 19.2 (0.4) 20.7 (0.3) 15.3 (0.4) 17.1 (0.3) 18.1 (0.1) 18.1 (0.1) 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) médio nas UDHs 

(desvio padrão) 
0.772(0.106) 0.798(0.086) 0.831(0.057) 0.767(0.099) 0.779(0.086) 0.783(0.002) 

Estabelecimentos AUP, densidade* média (desvio padrão)           
  

Ambulantes 0.3 (0.1) 0.7 (0.2) 2.0 (0.4) 0.3 (0.1) 0.8 (0.1) 0.8 (0.1) 

Bancas de jornais  0.2 (0.1) 1.1 (0.4) 1.4 (0.4) 0.3 (0.2) 0.4 (0.0) 0.5 (0.1) 

Lanchonetes e padarias  8.1 (1.9) 21.6 (6.8) 35.7 (5.4) 16.6 (7.4) 19.6 (1.4) 19.8 (1.5) 

Lojas de conveniência e de doces 1.1 (0.3) 2.4 (0.7) 1.9 (0.6) 3.4 (1.6) 2.6 (0.2) 2.5 (0.2) 

Minimercados 3.6 (0.5) 7.1 (1.0)  13.0 (1.7) 9.1 (0.8) 5.6 (0.2) 6.6 (0.2) 

Outros tipos de estabelecimentos** 3.2 (0.6) 5.9 (1.7) 8.6 (1.5) 5.8 (2.2) 4.8 (0.3) 5.2 (0.4) 

Restaurantes 7.3 (1.7) 21.9 (7.9) 37.2 (4.8) 18.3 (7.7) 9.6 (1.0) 13.9 (1.5) 

Supermercados 0.9 (0.2) 2.8 (0.4) 2.1 (0.4) 0.9 (0.3) 1.4 (0.1) 1.5 (0.10) 

Estabelecimentos AUP total 24.6 (4.7) 63.5 (18.6) 101.8 (13.1) 54.8 (19.7) 44.7 (2.9) 50.8 (3.7) 

Escolas             

Número de UDHs com ao menos 1 escola 115 151 68 180 805 1319 

Densidade* média de escolas (desvio padrão) 5.61 (0.6) 4.7 (0.5) 4.2 (0.6) 5.2 (0.4) 3.2 (0.1) 3.8 (0.1) 

Percentual médio de escolas grandes (desvio padrão) 25.4 (2.8) 31.4 (2.6) 16.5 (3.8) 15.4 (1.9) 37.0 (1.3) 31.4 (0.9) 

Percentual médio de escolas privadas (desvio padrão) 45.1 (3.2) 29.0 (2.7) 38.5 (5.1) 47.0 (2.4) 37.8 (1.2) 38.7 (1.0) 

Percentual médio de escolas que ofertam ensino médio (desvio padrão) 27.5 (2.8) 21.5 (2.2) 36.8 (4.9) 22.8 (2.0) 42.3 (1.2) 35.7 (0.9) 

Notas:              

* Densidade por 10.000 habitantes ([n estabelecimentos ou escolas]/[pop. UDH]*10000) 

** Lojas de comércio varejista especializados em alimentos em geral não especificados em outras categorias, como lojas delicatessen, lojas especializadas em produtos naturais e 

dietéticos, entre outros. 
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A Tabela 4 apresenta os coeficientes dos modelos binomiais negativo para 

cada cidade e do modelo multinível binomial negativo para o conjunto das cidades. 

Brasília, Salvador e São Paulo apresentaram associações positivas e significativas 

entre escolas e todos os tipos e total de estabelecimentos que comercializam 

alimentos ultraprocessados. Para as cidades de Belém e Florianópolis, foram 

encontradas associações positivas entre densidade de escolas e densidades de 

padarias e lanchonetes; mini-mercados; restaurantes e do total de estabelecimentos. 

Em Belém, também foram encontradas associações positivas para densidade de lojas 

de conveniência e de doces (modelo bruto); densidade de outros tipos de 

estabelecimentos (modelo ajustado) e densidade de supermercados.  

A associação positiva entre densidade de escolas e a de ambulantes foi 

encontrada em Brasília, Salvador e São Paulo. Sendo a maior magnitude, observada 

em Brasília (0,13, IC95% 0,05-0,20). Todavia, para a cidade de São Paulo, o termo 

de interação com IDHM, proxi de renda, foi significativo. As análises estratificadas 

mostraram que, no modelo ajustado, o primeiro tercil de renda apresentou um 

coeficiente de -0,03 (IC95% 0,16-0,10), o segundo de -0,02 (IC95% -0,09-0,05) e 

0,10 (IC95% 0,05-0,15) no ultimo tercil de renda (Anexo A, Tabela 5). A associação 

com a densidade de bancas de jornais nas cidades se comportou de forma similar à 

densidade de ambulantes. Novamente, apresentando maior magnitude de associação 

em Brasília (0,18, IC95% 0,10-0,26), sendo 2,25 vezes maior do que a menor 

magnitude, observada em São Paulo (0,08, IC95% 0,03-0,12).  

A associação entre escolas e densidades de lanchonetes e padarias; 

restaurantes e mini-mercados foi positiva em todas as cidades. Para lanchonetes e 

padarias, no modelo ajustado, as magnitudes de associação encontradas em Brasília, 

Salvador e São Paulo foram as mesmas (0,10). Os coeficientes da associação em 

Belém (0,05, IC95% 0,00-0,09) e Florianópolis (0,06, IC95%0,01-0,10) apresentam 

menor magnitude, se comparados as demais cidades. Para a densidade de mini-

mercados, identifica-se, no modelo ajustado, a mesma magnitude de associação para 

Brasília e Florianópolis (0,08) e para Salvador e São Paulo (0,07). Não foram 

encontradas associações entre densidade de escolas e densidade de lojas de 

conveniência e de doces em Florianópolis e Belém no modelo ajustado.  
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Em relação aos modelos de associação com densidade de supermercados, 

associações positivas foram encontradas para todas as cidades e para o conjunto de 

cidades em ambos os modelos, com exceção de Florianópolis. No entanto, em São 

Paulo, o termo de interação entre densidade de supermercados e IDHM também foi 

significativo. Assim, as análises estratificadas apresentam um coeficiente de 0,13 

(IC95% 0,04-0,22) no primeiro tercil de renda, de 0,11 (IC95% 0,06-0,16) no 

segundo tercil e de 0,02 (-0,02; 0,06) no ultimo tercil (Anexo A, Tabela 5) no modelo 

ajustado.  

Em relação aos modelos de associação para a densidade de estabelecimentos 

AUP total, as magnitudes de associação entre densidade de escolas e do total de 

estabelecimentos variaram de 0,06 em Belém e Florianópolis a 0,10 em Brasília e 

Salvador no modelo ajustado. Isso significa que, em Brasília e Salvador, a magnitude 

de associação entre densidade de escolas e estabelecimentos é 1,7 vezes maior do 

que a identificada em Belém e Florianópolis.  

Os modelos multiníveis foram elaborados com o intuito de testar os efeitos no 

conjunto das cidades. Assim, nos resultados para o universo estudado, considerando 

cada capital como um nível de análise, verificam-se associações positivas com todos 

os desfechos estudados, exceto bancas de jornais.   
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Tabela 4 – Coeficientes e intervalos de confiança dos modelos de regressão binomial negativo para cada cidade e regressão binomial negativo multinível para o conjunto das cidades de 

associação entre densidade de escolas e densidade de estabelecimentos por cada tipo e total. 

    Cidades 
Total  

Densidades de estabelecimentos 
Belém Brasília Florianópolis Salvador São Paulo 

coef.  IC, 95% coef.  IC, 95% coef.  IC, 95% coef.  IC, 95% coef.  IC, 95% coef. IC, 95% 

Densidade de ambulantes                         

Modelo bruto 0,01 (-0,10; 0,12) 0,06* (0,01; 0,11) 0,05 (-0,03; 0,13) 0,12** (0,08; 0,16) 0,08** (0,04; 0,11) 0,07** (0,05; 0,09) 

Modelo ajustadoa  -0,05 (-0,15; 0,06) 0,13* (0,05; 0,20) -0,02 (-0,13; 0,08) 0,10** (0,06; 0,14) 0,05* (0,01; 0,09) 0,04** (0,02; 0,07) 

Densidade de bancas de jornais                         

Modelo bruto -0,07 (-0,19; 0,05) 0,25** (0,14; 0,36) 0,03 (-0,07; 0,14) 0,11* (0,05; 0,18) 0,09** (0,05; 0,14) 0,07** (0,04; 0,10) 

Modelo ajustado  0,00 (-0,14; 0,14) 0,18** (0,10; 0,26) -0,09 (-0,22; 0,05) 0,12* (0,04; 0,20) 0,08** (0,03; 0,12) 0,02 (-0,01;0,05) 

Densidade de lanchonetes e padarias                         

Modelo bruto 0,04* (0,01; 0,08) 0,16** (0,11; 0,21) 0,07* (0,03; 0,11) 0,11** (0,08; 0,13) 0,10** (0,08; 0,12) 0,10** (0,09; 0,12) 

Modelo ajustado  0,05* (0,00; 0,09) 0,10** (0,06; 0,14) 0,06* (0,01; 0,10) 0,10** (0,07; 0,13) 0,10** (0,08; 0,12) 0,08** (0,06; 0,09) 

Densidade de lojas de conveniências e de doces                         

Modelo bruto  0,06* (0,00; 0,13) 0,14** (0,08; 0,21) 0,08 (0,00; 0,16) 0,11** (0,08; 0,15) 0,11** (0,08; 0,13) 0,12** (0,10; 0,14) 

Modelo ajustado 0,06 (-0,02; 0,14) 0,12** (0,06; 0,17) 0,04 (-0,06; 0,14) 0,13** (0,09; 0,17) 0,11** (0,08; 0,14) 0,07** (0,05; 0,09) 

Densidade de minimercados                          

Modelo bruto 0,05** (0,03; 0,08) 0,08** (0,05; 0,11) 0,07** (0,04; 0,11) 0,07** (0,05; 0,10) 0,07** (0,05; 0,08) 0,07** (0,06; 0,08) 

Modelo ajustado  0,06** (0,03; 0,09) 0,08** (0,05; 0,11) 0,08** (0,05; 0,12) 0,07** (0,05; 0,10) 0,07** (0,06; 0,09) 0,07** (0,06; 0,08) 

Densidade de outros tipos de estabelecimentosb                         

Modelo bruto  0,03 (-0,01; 0,07) 0,14** (0,09; 0,19) 0,08* (0,03; 0,13) 0,10** (0,07; 0,13) 0,09** (0,07; 0,12) 0,10** (0,08; 0,11) 

Modelo ajustado  0,06* (0,01; 0,11) 0,08** (0,04; 0,13) 0,06* (0,00; 0,11) 0,11** (0,08; 0,14) 0,08** (0,06; 0,10) 0,07** (0,06; 0,09) 

Densidade de restaurantes                         

Modelo bruto 0,04* (0,00; 0,08) 0,18** (0,12; 0,23) 0,06* (0,02; 0,10) 0,11** (0,08; 0,14) 0,08** (0,05; 0,11) 0,11** (0,09; 0,13) 

Modelo ajustado  0,06* (0,01; 0,11) 0,12** (0,08; 0,16) 0,06* (0,02; 0,10) 0,12** (0,09; 0,15) 0,10** (0,07; 0,13) 0,09** (0,07; 0,10) 

Densidade de supermercados                         

Modelo bruto  0,07* (0,02; 0,12) 0,08** (0,03; 0,12) 0,05 (-0,04; 0,13) 0,12** (0,09; 0,15) 0,09** (0,06; 0,12) 0,10** (0,08; 0,12) 

Modelo ajustado  0,07* (0,01; 0,13) 0,07* (0,03; 0,11) 0,06 (-0,05; 0,17) 0,11** (0,07; 0,15) 0,09** (0,06; 0,13) 0,05** (0,03; 0,07) 

Densidade do total de estabelecimentosc                         

Modelo bruto 0,04* (0,02; 0,07) 0,15** (0,11; 0,18) 0,07** (0,04; 0,09) 0,10** (0,10; 0,12) 0,09** (0,07; 0,11) 0,08** (0,07; 0,09) 

Modelo ajustado  0,06** (0,02; 0,09) 0,10** (0,07; 0,13) 0,06** (0,03; 0,09) 0,10** (0,08; 0,12) 0,09** (0,07; 0,10) 0,06** (0,05; 0,08) 
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Notas: 

* p<0,05 

** p<0,001                         

a: ajustado por Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM), área das Unidades de Desenvolvimento Humano (UDHs) por Km2, proporção da população de 6 a 17 anos, percentual de escolas grandes (>800 matrículas); percentual 

de escolas privadas; percentual de escolas que ofertam ensino médio. 

b: lojas de comércio varejista especializados em alimentos em geral não especificados em outras categorias, como lojas delicatessen, lojas especializadas em produtos naturais e dietéticos, sorverterias, entre outros. 

c: Todos os estabelecimentos que comercializam alimentos ultraprocessados 
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6 DISCUSSÃO  

Esse estudo identificou que restaurantes, lanchonetes e minimercados são os 

estabelecimentos que comercializam alimentos ultraprocessados mais prevalentes nas 

capitais estudadas, com algumas variações entre cidades. Além disso, foram 

encontradas associações positivas entre a densidade de estabelecimentos AUP e a 

densidade de escolas nos bairros das cinco capitais e no total do universo estudado. 

Observou-se que a densidade do total de estabelecimentos AUP, de lanchonetes e 

padarias, mini-mercados e restaurantes foram positivamente associadas com a 

densidade de escolas em todas as cidades e para o conjunto de cidades.  

Estudos comparativos de ambientes alimentares entre cidades, sugerem que 

a distribuição dos estabelecimentos pode apresentar diferenças a depender dos 

cenários analisados (78,90,142,143). Dessa forma, um dos pressupostos que guiou a 

realização do estudo em questão foi de que os ambientes alimentares comunitários 

analisados poderiam ter distribuições espaciais distintas nas capitais selecionadas, 

uma vez que estão localizadas em diferentes regiões do Brasil. No entanto, essa 

hipótese não foi confirmada. Apesar de identificadas pequenas diferenças nas 

prevalências dos estabelecimentos entre capitais, de modo geral, a distribuição de 

estabelecimentos formais que comercializam alimentos ultraprocessados é similar 

entre as capitais. Sendo restaurantes, lanchonetes e minimercados os 

estabelecimentos mais prevalentes nas cidades e ambulantes, bancas de jornais e 

lojas de conveniência os menos prevalentes. De forma semelhante, a pesquisa de 

Mapeamento de Desertos Alimentares realizada pela Câmara Interministerial de 

Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN) em 2019, identificou que, do total de 

estabelecimentos que comercializam alimentos no Brasil, 61% concentram-se em 3 

categorias: minimercados, mercearias e armazéns; lanchonetes e similares e 

restaurantes, correspondendo a 25%, 19% e 17%, respectivamente. Por sua vez, lojas 

de conveniência e ambulantes representam 0,3% e 1% do total de estabelecimentos 

analisados (144).  

Com participação crescente na alimentação brasileira, ressalta-se que os 

alimentos ultraprocessados podem ser encontrados em diversos pontos de venda em 

razão da facilidade de transporte, armazenamento e maior eficiência das empresas 
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transnacionais na logística de distribuição (13,145). Ainda assim, um estudo 

identificou que supermercados são os principais locais de aquisição de alimentos 

ultraprocessados no Brasil, quase dois terços da energia de alimentos 

ultraprocessados (60,4%) adquiridos foram provenientes de supermercados, seguido 

por pequenos mercados (15,4%) e padarias (8,7%) (146).  

Com relação as associações encontradas entre densidade de 

estabelecimentos AUP e de escolas, estudos conduzidos em Londres e na Nova 

Zelândia, identificaram crescimento de comércios de alimentos não saudáveis 

próximos as escolas (103,104). Outras investigações indicam alta concentração 

desses estabelecimentos ao redor ou nas proximidades das instituições 

(105,130,147,148). No Brasil, análises do ambiente alimentar no entorno escolar 

realizadas no Rio de Janeiro, Juiz de Fora e Santos identificaram alta disponibilidade 

de estabelecimentos que comercializam, principalmente, alimentos ultraprocessados 

(106,107,149). Sendo estabelecimentos como lanchonetes e restaurantes 

predominantes (149).  

Nosso estudo não nos permite afirmar que escolas atraíram os 

estabelecimentos AUP para aqueles bairros ou vice-versa. No entanto, podemos 

afirmar que a maior concentração de escolas se relaciona positivamente com a maior 

concentração de estabelecimentos AUP, o que pode aumentar a exposição de 

crianças e adolescentes aos alimentos ultraprocessados. Dessa forma, nossos 

resultados sugerem que crianças e adolescentes de escolas de ensino fundamental 

e/ou médio podem estar sujeitos a um ambiente alimentar não saudável nas 

proximidades das instituições. As concentrações de comércios de alimentos não 

saudáveis nas proximidades de escolas devem ser uma importante preocupação de 

saúde pública, pois podem representar influências insalubres do ambiente alimentar 

na saúde da população frequentadora desses locais (150). De modo geral, a maior 

disponibilidade – em quantidade ou proximidade – de alimentos não saudáveis nas 

proximidades de escolas pode ser prejudicial para os escolares, uma vez que é 

associada a maiores taxas de obesidade, maiores IMC e piora na qualidade da 

alimentação, pelo aumento do consumo de alimentos não saudáveis ou pela redução 

de alimentos saudáveis como frutas e vegetais (75,99,110,111,113,114,117,151,152).   
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Ademais, no estudo em questão, outra hipótese teorizada foi que, 

independentemente da região do Brasil, áreas com elevadas concentrações de escolas 

também apresentariam elevadas concentrações de comércios de alimentos 

ultraprocessados. Nossos resultados confirmaram essa hipótese. Primeiramente, nos 

mapas apresentados que descrevem visualmente a distribuição de estabelecimentos 

AUP e escolas nas cidades. Observa-se, de modo geral, bairros com maiores 

concentrações de escolas também possuem altas e médias concentrações de 

estabelecimentos AUP. Posteriormente, ao verificar as associações positivas entre as 

densidades desses estabelecimentos e as densidades de escolas nas capitais 

estudadas.  

Em complementaridade, foram conduzidas análises controle com 

estabelecimentos que não possuem o comércio de alimentos como foco de suas 

atividades econômicas (ex.: lojas de materiais de construção e de móveis) para 

investigar se as associações encontradas com estabelecimentos AUP são exclusivas 

ou se podem ser encontradas com outros estabelecimentos não relacionados a 

alimentação. Os resultados das análises indicam que as densidades destes 

estabelecimentos também estiveram associadas as densidades de escolas, indicando 

que é possível que os estabelecimentos e as escolas procurem se instalar em locais 

com grande circulação de pessoas. Autores sugerem que alguns fatores 

interconectados podem influenciar as distribuições de estabelecimentos comerciais 

em cidades. Os fatores abrangem aspectos como regulamentações para instalação de 

comércios em áreas de zoneamento urbano, coexistência com outros 

estabelecimentos, preços e localização (147,150). Assim, escolas podem ter atraído 

os estabelecimentos comerciais para suas vizinhanças ou, talvez, essas instituições 

foram construídas em bairros onde essas concentrações já estavam presentes. Em 

defesa da primeira hipótese, Leite et al.106, sinalizam que a grande circulação de 

crianças, adolescentes e pais ou guardiões nas escolas e proximidades podem ser 

percebidos como nichos interessantes para a operação desses estabelecimentos (106).  

Adicionalmente, ressalta-se que estudos ecológicos que visem a exploração 

territorial entre escolas e estabelecimentos e a comparabilidade de resultados entre 

cidades foram pouco realizados na literatura científica, o que fortalece o 
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desenvolvimento e a inovação da metodologia aqui apresentada, entretanto o torna 

difícil de ser comparado com outros estudos.  

O presente estudo precisa ser discutido dentro de algumas limitações 

metodológicas. A RAIS é a base de dados pública mais robusta relacionada à 

atividade trabalhista no Brasil. No entanto, restringe-se ao mercado formal de 

trabalho e, portanto, não alcança o mercado informal de alimentos (144). Assim, 

entende-se que as informações sobre ambulantes, principalmente, podem ter sido mal 

coletadas. Dessa forma, a utilização dessa base de dados pode explicar o motivo de 

ambulantes, geralmente vistos em porta de escolas, possuírem as menores 

prevalências e ausência de associação em alguns lugares estudados. Devido as 

características inerentes a informalidade, o mercado informal de alimentos é 

apontado na literatura como um dos grandes desafios para o estudo de ambientes 

alimentares, principalmente em países de média e baixa renda, como o Brasil 

(66,71).  

A utilização de dados secundários apresenta vieses importantes em estudos 

do ambiente alimentar. Dessa forma, processos de auditória das bases de dados são 

recomendados (143,153). Em nosso estudo, não foi possível realizar a auditória da 

base de dados de estabelecimentos comerciais, devido ao escopo geográfico proposto 

e os recursos disponíveis para sua execução. Frente a isso, não podemos precisar 

corretamente o grau de sub ou superestimação de nossos resultados. No entanto, o 

estudo conduzido pela CAISAN, com um escopo geográfico maior, utilizou a mesma 

base de dados e apresentou dados consistentes (144).  

Outra possível limitação relaciona-se a seleção das capitais do estudo. O 

processo de escolha foi influenciado pela disponibilidade de dados, principalmente 

referentes a base de dados de UDH. Todavia, aponta-se que esse não é estudo 

representativo das capitais brasileiras. Nosso objetivo consistiu em descrever o 

ambiente alimentar comunitário e associações territoriais com escolas em cenários 

brasileiros diferentes, com uma capital simbolizando cada uma das grandes regiões 

brasileiras.  

O processo de georreferenciamento realizado por meio do CEP de escolas e 

estabelecimentos também apresenta algumas limitações. Nesse processo, os pontos 

de instituições de ensino e comércios de alimentos são atrelados aos pontos 
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correspondentes aos respectivos CEP e isso limita a capacidade de precisar os pontos 

exatos de escolas e estabelecimentos nos mapas. Sendo assim, optamos por utilizar 

as UDHs como unidades de análise para reduzir a imprecisão que o processo produz. 

A escolha dessas unidades de análise se deu em razão do tamanho dessas áreas, 

tornando-as similares a bairros, que possibilitam a comparabilidade entre as cidades 

do estudo. Ademais, a própria metodologia para delimitação das áreas geográficas 

considera a uniformidade desses espaços. Dessa forma, uma mesma UDH agrega 

setores censitários com características socioeconômicas semelhantes entre si ao 

mesmo tempo que permite diferenciações entre UDHs (132,134).  

Outra limitação diz respeito a porcentagem de sucesso do processo de 

georreferenciamento em Brasília. Para as quatro cidades, o percentual de sucesso de 

georreferenciamento foi maior que 90%. No entanto, Brasília foi a única capital que 

apresentou 85% de sucesso para o georreferenciamento de estabelecimentos. A única 

informação sobre endereços dos estabelecimentos comerciais fornecidas pela RAIS 

são os CEP. Assim, essa limitação não nos possibilitou investigar as perdas na 

cidade. Dessa forma, não podemos precisar se nossas perdas foram sistemáticas ou 

não. Ainda assim, pelo escopo descritivo e censitário do estudo, optamos por manter 

Brasília como uma das cidades analisadas.  

Salienta-se ainda que Brasília não é uma cidade convencional. Brasília não 

foi originada espontaneamente de nenhuma ocupação previa do espaço resultado de 

processos econômicos, políticos e sociais inerentes à dinâmica urbana como as 

demais cidades do estudo. Ao invés disso, é uma cidade que emergiu de uma ideia 

transformada em um design. A forma física e a estrutura da região metropolitana de 

Brasília foram gradualmente modificadas de acordo com regulações de zoneamento, 

principalmente por meio de políticas de desenvolvimento habitacional. Além disso, a 

distribuição aplicada em Brasília e nas cidades satélites levaram a setorização de 

funções pelo território (154). Ou seja, as áreas são divididas para facilitar a 

concentração de empresas de um mesmo segmento tais como: Setor Bancário, Setor 

Comercial, Setor Hospitalar, Setor de Diversões, Setor de Autarquias, Setor de 

Clubes, Setor de Embaixadas, áreas residenciais, comerciais locais, dentre outras 

(154). Sendo assim, a concentração de empresas de um mesmo segmento em 

determinadas áreas da cidade pode justificar as maiores magnitudes de associação 
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entre densidade de escolas e alguns tipos de estabelecimentos AUP em Brasília, se 

comparada as demais cidades.    

Em estudos de ambientes alimentares, aspectos socioeconômicos podem 

estar associados a quantidade de estabelecimentos comerciais em diferentes regiões, 

influenciando também na disponibilidade de alimentos saudáveis e não saudáveis. 

Evidências sugerem que ambientes com baixo nível socioeconômico apresentam 

menor disponibilidade de alimentos saudáveis enquanto que áreas mais 

socioeconomicamente favorecidas apresentam maior disponibilidade de alimentos 

saudáveis, de melhor qualidade e mais acessíveis economicamente (80,84,90,155–

159). Embora esse estudo não tenha se proposto a evidenciar características 

socioeconômicas dos ambientes alimentares investigados, testamos interações em 

nossos modelos com a variável indicativa de renda (IDHM). Identificamos interações 

significativas com renda apenas na cidade de São Paulo para dois desfechos 

(densidade de ambulantes e densidade de supermercados), sendo os resultados desses 

modelos também apresentados estratificados por renda.   

Por fim, nosso estudo está sujeito às limitações características da natureza 

de estudos transversais. Assim, só podemos fazer conclusões baseadas nos dados 

disponíveis. Como em todos os estudos observacionais, não podemos afirmar que 

todas as variáveis relacionadas a nossa investigação foram controladas. Em razão 

disso, alguns fatores não medidos podem ter influenciado as associações observadas. 

Dessa forma, mais estudos que explorem esses fatores são necessários para ampliar a 

compreensão de aspectos ambientais que influenciam a distribuição de ambientes 

alimentares e que, por sua vez, podem influenciar a saúde de indivíduos e 

coletividades.  

Apesar das limitações, destacam-se alguns pontos fortes. Esse é um estudo 

censitário, que considera a totalidade de dados disponíveis de escolas e 

estabelecimentos das cidades do ano de 2016 e nos oferece uma visão macro das 

capitais selecionadas. Acrescenta-se, também, que investigações do ambiente 

alimentar comunitário no Norte e no Nordeste do Brasil foram pouco realizadas 

(160,161). Assim, destaca-se a relevância dos resultados aqui apresentados, visto que 

são regiões pouco exploradas na área. Salienta-se, ainda, a utilização de base de 

dados secundárias de livre acesso para descrição e exploração dos ambientes 
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alimentares. No melhor de nossos conhecimentos, a RAIS era a única que permitia 

tal feito, vide a abrangência nacional dos dados fornecidos.  

Além disso, a escolha do modelo estatístico binomial negativo e multinível 

binomial negativo para descrever as associações no conjunto das cidades, contabiliza 

a variabilidade de valores entre cidades e do excesso de zeros encontrados nas 

variáveis de interesse. Adicionalmente, sistemas de informação geográfica, como 

QGIS e o MapInfo, apresentam características vantajosas, pois não demandam custos 

com coleta de dados primários. A combinação de SIGs e dados secundários de 

estabelecimentos de alimentos permite analisar informações relacionadas a 

disponibilidade de estabelecimentos em extensas áreas geográficas, sobrepor dados 

de censos, como no estudo em questão, e explorar hipóteses relacionadas ao acesso 

aos alimentos (76).  

Como salientado por Caspi et al.162, a utilização de diferentes métricas e 

mensurações do ambiente alimentar torna a comparação entre resultados de estudos 

inevitavelmente limitada. Visto que, as diferentes técnicas empregadas para 

mensuração do ambiente podem representar inerentemente diferentes constructos 

subjacentes. Sendo assim, estudos que possuam como objetivo a descrição e/ou 

mensuração de uma mesma dimensão do ambiente (por exemplo, disponibilidade de 

estabelecimentos por meio da densidade de comércios em uma área geográfica) em 

diferentes cidades são importantes, pois tornam as descrições, associações e efeitos 

comparáveis (162). Nosso estudo utilizou as mesmas fontes de dados e metodologia 

para descrever o ambiente alimentar comunitário e sua associação territorial com 

escolas em bairros de cinco capitais brasileiras, possibilitando a comparabilidade 

entre cidades. Sendo, no melhor de nossos conhecimentos, o primeiro estudo com 

esse escopo. Ademais, a agregação das bases dados da RAIS, INEP e de UDHs, bem 

como a metodologia aplicada para o desenvolvimento da pesquisa fornecem novos 

insights para futuros estudos ecológicos que visem as investigações de ambientes 

alimentares comunitários no Brasil.  

Os estudos de ambientes alimentares baseiam-se na compreensão de que 

comportamentos relacionados à saúde são determinados pela interação entre fatores 

individuais e ambientais. Ao longo dos anos, estudos sobre o tema vêm sendo 

conduzidos em diversos países, aumentando a compreensão sobre as relações diretas 
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e indiretas de aspectos do ambiente alimentar no processo saúde-doença de 

indivíduos e coletividades (58,70,162–165,71,72,74–77,97,108). No campo da saúde 

pública, a compreensão da realidade é importante para incidência em políticas 

públicas promotoras de saúde focadas nas especificidades das condições encontradas. 

Nesse sentindo, conhecer, compreender, intervir, monitorar e avaliar ambientes 

alimentares são mecanismos complementares e fundamentais para a articulação de 

melhorias desses locais por meio de políticas públicas, programas e planos de 

promoção da saúde intersetoriais e articulados. Assim, nosso estudo contribui para o 

crescente corpo de pesquisa científica sobre o tema na medida em que descreve e 

torna comparável ambientes alimentares comunitários de capitais brasileiras, 

auxiliando na construção e no entendimento do cenário brasileiro dos ambientes 

alimentares.  

Pessoas tendem a consumir o que está de mais fácil alcance (166). Sendo 

assim, da mesma forma com que ambientes alimentares não saudáveis podem 

impactar em desfechos desfavoráveis no consumo alimentar e na saúde de 

populações, ambientes alimentares saudáveis podem favorecer desfechos benéficos 

em indivíduos e promover dietas e comportamentos saudáveis. Nesse sentido, 

intervenções para aumentar a disponibilidade de alimentos saudáveis nas vizinhanças 

e reduzir a disponibilidade de alimentos não saudáveis são promissoras e tem efeitos 

positivos no consumo e aquisição alimentar e desfechos em saúde das populações de 

países de baixa e média renda (167). Além disso, incentivar o consumo e/ou 

aumentar o acesso a produtos saudáveis em estabelecimentos de alimentos, aumenta 

a venda de alimentos saudáveis e melhora os desfechos na alimentação (168). Assim, 

políticas públicas que promovam a transformação de ambientes alimentares 

obesogênicos, reduzindo o acesso à alimentos não saudáveis e incentivando a 

comercialização de alimentos saudáveis parece ser uma estratégia oportuna no 

processo de elaboração e desenvolvimento dessas políticas.  

Adicionalmente, os resultados fornecem subsídios que podem auxiliar na 

monitoração dos ambientes alimentares comunitários brasileiros. Destaca-se que o 

monitoramento efetivo desses locais permite a classificação de áreas ou vizinhanças 

em relação ao acesso e disponibilidade de alimentos saudáveis e não saudáveis, a 

comparação entre jurisdições e regiões, identificação de mudanças ao longo do 
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tempo, foco apropriado de programas que promovam a melhoria dos ambientes 

alimentares e a avaliação do impacto de ambientes alimentares em desfechos em 

saúde, incluindo a obesidade (169).  

Um dos achados desse estudo indica que escolas estão em áreas com altas 

concentrações de estabelecimentos comerciais, tanto voltados para o comércio de 

alimentos ultraprocessados quanto focados em outras atividades econômicas. Ainda 

que alguns aspectos não medidos possam explicar essas concentrações, o retrato da 

realidade apresentado nos resultados indica que crianças, adolescentes e demais 

indivíduos que circulem por esses locais podem estar sob influência da elevada 

concentração de comércios de alimentos ultraprocessados. Dessa forma, nosso estudo 

levanta evidências que justificam a emergência de políticas públicas voltadas para 

esses espaços também, visto que a adoção de políticas públicas que tenham como fim 

a melhoria dos ambientes alimentares nas proximidades de escolas pode beneficiar o 

comportamento alimentar dos estudantes (78) e são recomendadas por diversos 

órgãos internacionais e nacionais (62,64,65,102,170). Por fim, modificações no 

ambiente alimentar escolar podem ser mais efetivas e democráticas se comparadas às 

intervenções individuais de conscientização para prevenção e combate a obesidade 

em crianças e adolescentes. Esforços de regulamentação do ambiente alimentar nas 

proximidades de escolas já são empregados em alguns países (125–129). No Brasil, 

entretanto, a inexistência de regulamentações com esse fim demonstra a necessidade 

urgente de ações que promovam a melhoria desses espaços e a garantia de acesso a 

alimentos saudáveis para essa população.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Nesse estudo, identificamos todos os estabelecimentos que comercializavam 

alimentos ultraprocessados e escolas que ofertavam ensino fundamental e/ou médio 

nas capitais brasileiras Belém, Brasília, Florianópolis, Salvador e São Paulo em 

2016. De modo geral, a distribuição de estabelecimentos formais que comercializam 

alimentos ultraprocessados é similar entre as capitais: restaurantes, lanchonetes e 

minimercados são os estabelecimentos mais prevalentes nas cidades e ambulantes, 

bancas de jornais e lojas de conveniência os menos prevalentes.  

Além disso, foram encontradas associações positivas entre a densidade de 

estabelecimentos AUP e a densidade de escolas nos bairros das cinco capitais e no 

total do universo estudado. Observa-se que, independentemente do cenário, regiões 

com elevadas concentrações de escolas também apresentam elevadas concentrações 

de comércios de alimentos ultraprocessados. Isso sugere que estudantes de escolas de 

ensino fundamental e/ou médio podem estar sujeitos a um ambiente alimentar não 

saudável nas proximidades das instituições. Essas configurações promovem 

características obesogênicas a esses ambientes e precisam ser prioridade em ações de 

saúde pública, uma vez que a exposição a esses locais está associada a desfechos 

desfavoráveis no consumo alimentar e na saúde dessa população.  

Nossos resultados auxiliam na compreensão da distribuição de ambientes 

alimentares obesogênicos em cinco capitais brasileiras e fornecem subsídios para o 

seu monitoramento. Além disso, oferecem evidências para a produção de 

transformações sociais por meio de políticas públicas que visem a modificação de 

ambientes alimentares não saudáveis nas proximidades de escolas em espaços 

promotores de alimentação saudável e garantidores de Segurança Alimentar e 

Nutricional (SAN) e do Direito Humano a Alimentação Adequada e Saudável.  

Segurança Alimentar e Nutricional é o direito de todos ao acesso regular e 

permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o 

acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares 

promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, 

cultural, econômica e socialmente sustentáveis (171). Com isso em mente, gostaria 

de salientar, em minhas considerações, que o ambiente alimentar é a expressão do 
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sistema alimentar que chega ao consumidor. Dessa forma, se as conformações do 

sistema alimentar vigente são deletérias a saúde, assim será o ambiente alimentar que 

nos alcança. Os modernos e hegemônicos sistemas alimentares podem ser 

caracterizados por redes complexas e globalizadas, com muitos atores e longas 

cadeias de abastecimento, orientadas para maximizar a eficiência, de modo a reduzir 

custos, maximizar lucros e aumentar a produção de uma variedade de produtos. A 

globalização dos sistemas alimentares resulta em populações cada vez mais 

dependentes e expostas aos alimentos ultraprocessados produzidos por corporações 

transnacionais de alimentos e bebidas. Essas empresas podem, por meio de seu poder 

de controle do mercado, moldar sistemas alimentares globais e locais de forma a 

alterar a disponibilidade, o preço, a qualidade nutricional e a desejabilidade de seus 

produtos. A configuração desse sistema alimentar hegemônico modifica as cadeias 

de abastecimento de alimentos e os ambientes alimentares e acarreta na padronização 

do consumo alimentar (61).  

Assim, a promoção de ambientes alimentares saudáveis, a garantia de SAN e 

do DHAA para a população perpassam por reflexões e ações que visem modificações 

dos sistemas alimentares vigentes em prol de sistemas alimentares saudáveis e 

sustentáveis. Tais sistemas devem garantir a segurança alimentar e a nutrição para 

todos, de tal forma que as bases econômicas, sociais e ambientais para gerar 

segurança alimentar e a nutrição das gerações futuras não sejam comprometidas (61). 

Essas modificações, no entanto, demandam ações de governança em níveis 

internacionais, nacionais e locais que garantam ações integradas, articuladas e 

equitativas de diferentes setores, como sociedade civil (por meio de movimentos e/ou 

organizações sociais e agências não governamentais), setores públicos (governos e 

organizações intergovernamentais) e, até mesmo, do setor privado (por exemplo, 

empresas que possuam produtos, práticas e políticas que promovam a alimentação 

adequada e saudável). Assim, é fundamental que essas estruturas possuam 

diversidade, equilíbrio de poderes e de responsabilidades (172).  

Políticas públicas promotoras de ambientes alimentares saudáveis podem e 

devem incluir ações voltadas para o micro e macro ambiente a fim de propiciar o 

acesso a alimentos locais, saudáveis e diversos, ambientalmente e socialmente 

sustentáveis, de acordo com a sazonalidade, cultura alimentar local e preço justo 
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(145). Para isso, ações para o microambiente podem incluir políticas fiscais, 

especialmente para a taxação de alimentos – apontada como estratégia importante 

para a redução do consumo de alimentos ultraprocessados – e políticas de 

zoneamento para garantir a presença de comércios de alimentos saudáveis em áreas 

identificadas como críticas e deficitárias de tais comércios. Para o macroambiente, 

políticas de incentivo à agricultura familiar e circuitos curtos/locais de produção e 

consumo e a criação de equipamentos públicos de abastecimento de alimentos são 

apropriadas (146).  

Ademais, a criação de sistemas alimentares mais saudáveis para promoção 

do DHAA não apenas demanda novas pesquisas e novas tecnologias, mas também 

melhoria de acesso e do uso de tecnologias existentes. Além do desenvolvimento de 

soluções específicas para ecossistemas locais e adaptação às condições 

socioeconômicas e socioculturais das realidades. Nesse sentindo, o financiamento 

público para o desenvolvimento de pesquisas livres de conflito de interesses e 

transparentes é primordial para um melhor desenvolvimento de soluções e 

tecnologias adaptadas ao contexto brasileiro (61,77).  

Ressalto, ainda, que finalizo minha dissertação em meio a pandemia de 

COVID-19 que, além da condição de emergência sanitária imposta pelo agravo no 

Brasil e no mundo, também expôs fraquezas críticas e desigualdades do atual modelo 

de desenvolvimento socioeconômico, demonstrando o quão frágil e vulneráveis são 

as condições de acesso a bens e serviços essenciais. A crise multidimensional 

desencadeada pela COVID-19 também impactou os sistemas alimentares e, por 

consequência, o próprio ambiente alimentar (173). Dessa forma, dimensões externas 

do ambiente alimentar rapidamente apresentaram mudanças no abastecimento, 

disponibilidade e preços dos alimentos. Bem como as dimensões pessoais, que 

também sofreram impactos em aspectos como acessibilidade geográfica a alimentos, 

conveniência e acessibilidade econômica. De modo geral, observa-se que as 

condições impostas pela pandemia, reduziram o acesso à alimentos saudáveis e 

contribuíram para o aumento de disparidades sociais e nutricionais, bem como as 

disparidades em comportamentos relacionados à saúde. As medidas de 

distanciamento social necessárias para reduzir a circulação de pessoas e, 

consequentemente, a disseminação do vírus, provocaram severas mudanças nos 
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ambientes alimentares. Por exemplo, com a restrição do acesso físico a 

estabelecimentos que vendem alimentos para consumo imediato, como restaurantes e 

lanchonetes, muitos estabelecimentos migraram para o ambiente virtual com o intuito 

de atender as demandas da comunidade e reduzir o impacto da crise. Além disso, 

com o fechamento de escolas, o ambiente alimentar digital pode ter exercido uma 

maior influência em crianças e adolescentes se comparado ao ambiente alimentar 

físico. Mudanças como essas geram impactos diretos no perfil de consumo da 

população o que, por sua vez, afetam hábitos alimentares e agravamento de 

problemas nutricionais (174).  

Por fim, não obstante a crítica situação sanitária que vivemos, estamos 

diante de um governo negacionista, irresponsável e desumano que tem como mote 

um projeto político consistente de deterioração das condições de vida da população. 

Vivemos um período de completo enfraquecimento e desmonte de políticas públicas 

brasileiras fundamentais para garantia da segurança alimentar e nutricional da 

população. Dentre elas destaco a extinção do Conselho Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional (CONSEA) – modelo de conselho de alimentação exemplo 

para o mundo –, a extinção ou esvaziamento de políticas de incentivo à agricultura 

familiar, como Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(Pronaf) e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e, recentemente, a extinção 

do maior programa de transferência de renda do mundo (em números absolutos de 

pessoas atendidas), o Bolsa Família.  Nas últimas décadas, a redução da insegurança 

alimentar e da desnutrição infantil no Brasil só foram possíveis por meio do conjunto 

dessas políticas, aliadas a uma série de estruturas e instituições voltadas ao combate à 

fome. Juntas, foram responsáveis e/ou favoreceram o aumento da escolaridade 

materna, melhor acesso a serviços de saúde e saneamento básico, crescimento do 

poder aquisitivo das famílias com valorização do salário mínimo, entre outros. 

Fatores preponderantes para que o país deixasse o Mapa da Fome da Organização 

das Nações Unidas em 2014. No entanto, com o desmantelamento dessas políticas, 

observa-se novamente, com muito pesar, a elevação dos índices de insegurança 

alimentar e da fome. Assim, cenas de pessoas buscando comida em caminhões de 

lixo de supermercados ou filas de pessoas esperando por doações de ossos se tornam 

realidade (175).  
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Concluo minha dissertação me posicionando como brasileira, mulher, 

nutricionista e estudante de pós-graduação em Saúde Coletiva e Epidemiologia 

Nutricional, defensora de direitos humanos, do direito de todos à alimentação 

saudável e adequada e da segurança alimentar e nutricional para todos. Sendo assim, 

ressalto aqui minha posição crítica à um governo que se opõe reiteradamente a tudo o 

que consiste em uma alimentação saudável, adequada e sustentável. A fome de tantos 

pelo lucro e poder de uns não pode jamais ser a força motriz de um governo. Ainda 

assim, acredito que, por mais tenebrosos que o presente e o futuro possam parecer, o 

Brasil possui plenas condições de mudar o cenário atual e devastador em que 

vivemos, como já o fez em um passado recente. Acredito também que a pesquisa, o 

conhecimento e a comunicação serão fundamentais para calcar um futuro de mais 

esperança e de luta contra o obscurantismo.   
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8 ANEXOS 

ANEXO A  

 

 

 

 

  

Tabela 5 - Coeficientes e intervalos de confiança dos modelos binomial negativo da associação 

entre densidade de escolas e densidade de ambulantes e de supermercados na cidade de São 

Paulo, estratificado por quantis de IDHM 

  Quantis de IDHM  

Densidades de estabelecimentos  Q1 Q2 Q3 

  coef.  IC, 95% coef.  IC, 95% coef.  IC, 95% 

Densidade de ambulantes              

Modelo bruto 0,02 (- 0,08;0,12) -0,04 (-0,10;0,02) 0,12** (0,07;0,16) 

Modelo ajustadoa -0,03 (-0,16;0,10) -0,02 (-0,09;0,05) 0,10** (0,05;0,15) 

Densidade de supermercados              

Modelo bruto 0,13* (0,04;0,22) 0,11** (0,06;0,16) 0,02 (-0,02;0,06) 

Modelo ajustado  0,11 (0,00;0,23) 0,10** (0,05;0,16) 0,06* (0,01;0,11) 

* p<0,05             

** p<0,001             

a: ajustado por área das Unidades de Desenvolvimento Humano (UDHs) por Km2, proporção da população de 6 a 17 

anos, percentual de escolas grandes (>800 matrículas); percentual de escolas privadas; percentual de escolas que 

ofertam ensino médio. 
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Resumo  

Objetivo: Analisar o ambiente alimentar comunitário e sua associação territorial com 

escolas em cinco capitais brasileiras.   

Metódos: Trata-se de um estudo censitário com a utilização de dados secundários de 

cinco cidades brasileiras (Belém, Brasília, Florianópolis, Salvador e São Paulo). Pontos 

correspondentes às escolas e a dez tipos de estabelecimentos (ambulantes, bancas de 

jornais, lanchonetes, lojas de conveniência, lojas de doces, mini-mercados, outros tipos 

de estabelecimentos, padarias, restaurantes e supermercados) foram georreferenciados, 

utilizando seus códigos de endereçamento postal (CEP), no mapa de Unidades de 

Desenvolvimento Humano (UDHs) das cidades selecionadas para o estudo. Foram 

geradas medidas de densidade por 10.000 habitantes de escolas e de estabelecimentos 

para cada UDH. Associações entre densidade de escolas e densidade de 

estabelecimentos total e de cada tipo de estabelecimento foram avaliadas por meio de 

modelos de regressão binomial negativo para cada cidade e para o conjunto de cidades.  

Resultados: Observou-se que a densidade do total de estabelecimentos AUP, de 

lanchonetes e padarias, mini-mercados e restaurantes foram positivamente associadas 

com a densidade de escolas em todas as cidades e para o conjunto de cidades. 



 

 

Conclusões: Nossos resultados sugerem que crianças e adolescentes de escolas de 

ensino fundamental e/ou médio podem estar sujeitos a um ambiente alimentar não 

saudável nas proximidades das instituições. 

Palavras-chave: Ambiente Alimentar; Associação territorial; Escolas; Criança; 

Adolescente; Brasil;



 

 

 

Abstract  

Purpose: This study aimed to analyze the community food environment and its 

association with schools in five Brazilian capitals.  

Methods: This is a census study using secondary data from five Brazilian cities (Belem, 

Brasilia, Florianopolis, Salvador and Sao Paulo). Points corresponding to schools and 

ten types of ultra-processed food retailers were georeferenced, using their ZIP codes on 

the map of Human Development Units of the cities selected for the study. Measures of 

density per 10,000 inhabitants of schools and food retailers were generated for each 

Human Development Unit. Associations between school density and ultra-processed 

food retailer’s density were evaluated using negative binomial regression models for 

each city and multilevel negative binomial regression for the set of cities. 

Results: It was observed that the density of total ultra-processed food retailers, snack 

bars and bakeries, mini-markets and restaurants were positively associated with the 

density of schools in all cities and for the set of cities.  

Conclusions: Our results suggest that children and adolescents in elementary and/or 

middle schools may be subject to an unhealthy food environment in the vicinity of the 

institutions.  

Keywords: Food environment; Territorial association; Schools; Child; Adolescent; 

Brazil. 

 



 

 

Introdução  

A prevalência de sobrepeso e obesidade entre crianças e adolescentes apresenta 

crescimento significativo e é considerada um problema mundial de saúde pública. Entre 

1975 a 2016, a prevalência de obesidade global em crianças e adolescentes na faixa dos 

5 aos 19 anos cresceu de 0,7% para 5,6% em meninas e 0,9% para 7,8% em meninos 

(1). Estima-se que até o ano de 2030, 254 milhões de crianças e adolescentes dos 5 aos 

19 anos estarão vivendo com obesidade no mundo. Apenas no Brasil, serão mais de 7 

milhões (2). Ações de prevenção e combate da obesidade infantil devem incluir 

mudanças ambientais, políticas e sistemáticas, focando em abordagens comunitárias e 

institucionais, ao oposto dos tradicionais esforços individuais de educações e mudanças 

comportamentais (3,4).   

Especificamente em relação a alimentação, o ambiente escolar desempenha um 

importante papel para os estudantes, uma vez que a qualidade dos alimentos disponíveis 

dentro e nas proximidades das escolas pode influenciar desfechos de saúde e a dieta 

dessa população (4–10). Diante disso, esse ambiente é visto como importante local para 

desenvolvimento e promoção de hábitos alimentares saudáveis (11–14).  

O crescimento e alta densidade de comércios de alimentos não saudáveis nas 

proximidades de escolas é descrito na literatura (15–18). No Brasil, estudos realizados 

em Juiz de Fora (MG) e Santos (SP) identificaram que estabelecimentos ofertando, em 

sua maioria, alimentos ultraprocessados estão significantemente mais próximos de 

escolas do que os que ofertavam prioritariamente alimentos in-natura/minimamente 

processados (18,19). Ademais, evidências indicam associações entre comércios de 

alimentos próximo às residências e escolas dos estudantes e desfechos nutricionais e na 

dieta dos escolares (20–22).   

Não existem estudos comparativos do ambiente alimentar e sua associação 

territorial com escolas entre capitais brasileiras, desta forma, pouco se conhece sobre as 

singularidades que estes ambientes podem apresentar. O estudo dessas relações em 

diferentes capitais irá auxiliar na determinação se os efeitos do ambiente alimentar e de 

escolas são consistentes em diferentes locais do país. Estudos que explorem os 

diferentes ambientes são fundamentais para construção de um cenário nacional de 

ambientes alimentares e para o direcionamento de políticas públicas acuradas. Assim, o 

objetivo desse estudo é verificar associação territorial entre escolas e estabelecimentos 



 

 

que comercializam alimentos ultraprocessados em bairros das cinco capitais 

selecionadas.  

Metodologia  

Desenho do estudo  

Caracteriza-se como um estudo ecológico censitário de caráter exploratório com 

uso de dados de bases secundárias do ano de 2016.  As unidades de análise do estudo 

são as Unidades de Desenvolvimento Humano (UDHs) das cidades de Belém, Brasília, 

Florianópolis, Salvador e São Paulo.  

Dados  

As UDHs são conceitos próximos à bairros, construídas para retratar espaços 

intramunicipais brasileiros. Elas reúnem um conjunto de dados comparativos, extraídos 

dos censos demográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 

2000 e 2010. Os dados englobam o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM) e indicadores socioeconômicos das áreas de demografia, saúde, educação, 

habitação, renda, trabalho e vulnerabilidade social. A partir da agregação de setores 

censitários em áreas intraurbanas com o máximo de homogeneidade socioeconômica 

possível, as UDHs são capazes de captar a diversidade de situações relacionadas com o 

desenvolvimento humano no interior dos espaços intramunicipais (23,24). Em razão da 

metodologia de agregação e aos espaços retratados pelas UDHs, a nomenclatura de 

“bairro(s)” será utilizada nesse estudo para designa-las.   

As informações das referidas áreas foram obtidas por meio do projeto “Atlas do 

Desenvolvimento Humano no Brasil” (24). As informações utilizadas nesse estudo 

foram: identificação, população de residentes das UDHs (população total, urbana, rural 

e na faixa dos 6 aos 17 anos) e IDHM. As áreas por km2 das UDHs foram calculadas 

por meio do Sistema de Informação Geográfica (SIG).  

Para descrever a distribuição de estabelecimentos que comercializam alimentos 

ultraprocessados, foi utilizado o banco de dados da Relação Anual de Informações 

Sociais (RAIS) de 2016. O banco de dados foi adquirido no site do Programa de 

Disseminação das Estatísticas do Trabalho (PDET), vinculado ao Ministério do 

Trabalho. Nesse espaço, as informações da RAIS e do Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (CAGED) são divulgadas para a sociedade civil (BRASIL, 2019). Das 



 

 

informações que constam no referido banco foram utilizadas nesse estudo: localização 

dos estabelecimentos (Unidade da federação, município e CEP) e as subclasses da 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAEs).  

Para descrever a distribuição de escolas que ofertam ensino fundamental e/ou 

ensino médio, foi utilizado o banco de dados do Censo Escolar de 2016. No universo 

das cinco cidades do estudo foram selecionadas escolas que ofertavam ensino 

fundamental, médio ou ambos. Escolas que ofertavam apenas ensino infantil (creche e 

pré-escola) ou Educação de Jovens Adultos (EJA) foram excluídas. O recorte do estudo 

alcança escolas que atendiam principalmente crianças e adolescentes na faixa de 6 a 18 

anos nas capitais selecionadas. Para o estudo, foram utilizadas as informações de 

localidade (endereço completo); dependência administrativa (municipal, estadual, 

federal e privada), níveis de ensino (infantil, fundamental e médio) e tamanho (até 300 

matrículas, de 301 a 800 matrículas e mais de 800 matrículas).  

Os estabelecimentos e as escolas foram georreferenciados nos mapas de UDHs 

das cidades. No estudo em questão, a base de dados de CEP geocodificados dos 

Correios foi utilizada para esse fim, por possuir informações detalhadas de todos os 

CEP brasileiros, dentre elas, as respectivas coordenadas geográficas. Dessa forma, foi 

possível atribuir as coordenadas geográficas aos CEP dos estabelecimentos e escolas e 

realizar os seus georreferenciamentos.  

Posteriormente, para mensuração dos estabelecimentos e escolas nos bairros, 

foram geradas medidas de densidade por 10.000 habitantes dos estabelecimentos. Isto é, 

a razão entre a quantidade de estabelecimentos (por cada tipo e total) no bairro e o 

número de habitantes em cada bairro multiplicada por 10.000. O valor de 10.000 

habitantes foi escolhido como referência para ajustar a grandeza da variável, facilitando 

o entendimento e a comparação (25). 

Análise de dados  

Foram elaborados modelos de regressão binomial negativo para cada cidade e 

regressão binomial negativo multinível para o conjunto das cidades selecionadas. Esse 

modelo foi escolhido em razão dos zeros inflacionados nas variáveis de desfecho, uma 

vez que muitas UDHs apresentavam valores nulos ou próximos de zero de determinados 

estabelecimentos. Assim, as variáveis resposta dos modelos foram as densidades de 

estabelecimentos (por cada tipo e total) e a variável explanatória, a densidade de 



 

 

escolas. O ajuste foi feito pelas demais características das UDHs: IDHM, área por km2, 

percentual de população de 6 a 17 anos, percentual de escolas privadas, percentual de 

escolas grandes e percentual de escolas que ofertam ensino médio. Para a análise, 

bairros sem a presença de ambos, exposição e desfecho, foram excluídos. Além disso, 

alguns estabelecimentos foram agrupados por similaridade (padarias e lanchonetes; 

lojas de conveniência e lojas de doces). Por fim, foram testadas interações entre a 

densidade de estabelecimentos (por cada tipo e total) e a variável IDHM contínua, 

indicativa de renda, em todos os modelos. A interação com a variável foi observada 

apenas na cidade de São Paulo para os desfechos “densidade de ambulantes” e 

“densidade de supermercados”. Assim, esses resultados também foram descritos 

estratificados por tercis de IDHM. Devido ao caráter censitário e descritivo desse 

estudo, a realização de testes de inferência dos modelos não foi necessária.  

As análises dos dados foram realizadas utilizando o Stata, versão 15.0. As 

explorações espaciais foram feitas utilizando o SIG MapInfo Pro 16.0. O sistema de 

referência planimétrica utilizado em todas as operações espaciais foi o Sistema 

Geodésico de Referência WGS 84.  

Resultados  

As características das unidades de análise (UDHs) de cada uma das capitais 

selecionadas são apresentadas na tabela 1. Identifica-se que, por possuir uma área muito 

extensa, a densidade demográfica das UDHs de Brasília é a menor em comparação com 

as demais capitais estudadas.  

Em relação a densidade média de estabelecimentos que comercializam alimentos 

ultraprocessados, verifica-se que a densidade média de restaurantes e lanchonetes e 

padarias são as maiores em todas as cidades. Por sua vez, a densidade média de 

ambulantes e bancas de jornais é a menor em todos os locais estudados, muitas vezes 

não chegando a 1 estabelecimento desse tipo por 10.000 habitantes em média. A 

densidade média de estabelecimentos AUP total varia consideravelmente entre cidades. 

Em Florianópolis, essa densidade corresponde a 4 vezes mais do que a encontrada em 

Belém. Todavia, a densidade média de escolas por 10.000 habitantes não apresenta 

grande variação entre cidades. 

 



 

Tabela 1: Características das Unidades de Análise (Unidades de Desenvolvimento Humano – UDHs) do universo de cinco capitais brasileiras.  

  Cidades 
Total  

  Belém  Brasília  Florianópolis  Salvador  São Paulo 

Número de Unidades de Desenvolvimento Humano (UDHs) 136 195 143 221 1158 1853 

População média nas UDHs (desvio padrão) 9888(988) 12886(1300) 2755(241) 11814(954) 9280(284) 9503(267) 

Área média das UDHs por km2 (desvio padrão) 4.9 (2.9) 30.0 (7.2) 3.2 (0.8) 1.3 (0.2) 1.4 (0.1) 4.8 (0.8) 

Densidade demográfica média nas UDHs (desvio padrão) 11669(776) 4723(323) 4171(406) 18878(888) 14871(332) 13220(265) 

Percentual médio de população urbana (desvio padrão) 98.2 (1.1) 87.2 (2.2) 97.6 (0.9) 99.5 (0.5) 99.1 (0.2) 97.7 (0.3) 

Percentual médio de população de 6 a 17 anos (desvio padrão) 19.2 (0.4) 20.7 (0.3) 15.3 (0.4) 17.1 (0.3) 18.1 (0.1) 18.1 (0.1) 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) médio nas UDHs (desvio padrão) 0.772(0.106) 0.798(0.086) 0.831(0.057) 0.767(0.099) 0.779(0.086) 0.783(0.002) 

Estabelecimentos, densidade* média (desvio padrão)           
  

Ambulantes 0.3 (0.1) 0.7 (0.2) 2.0 (0.4) 0.3 (0.1) 0.8 (0.1) 0.8 (0.1) 

Bancas de jornais  0.2 (0.1) 1.1 (0.4) 1.4 (0.4) 0.3 (0.2) 0.4 (0.0) 0.5 (0.1) 

Lanchonetes e padarias  8.1 (1.9) 21.6 (6.8) 35.7 (5.4) 16.6 (7.4) 19.6 (1.4) 19.8 (1.5) 

Lojas de conveniência e de doces 1.1 (0.3) 2.4 (0.7) 1.9 (0.6) 3.4 (1.6) 2.6 (0.2) 2.5 (0.2) 

Minimercados 3.6 (0.5) 7.1 (1.0)  13.0 (1.7) 9.1 (0.8) 5.6 (0.2) 6.6 (0.2) 

Outros tipos de estabelecimentos** 3.2 (0.6) 5.9 (1.7) 8.6 (1.5) 5.8 (2.2) 4.8 (0.3) 5.2 (0.4) 

Restaurantes 7.3 (1.7) 21.9 (7.9) 37.2 (4.8) 18.3 (7.7) 9.6 (1.0) 13.9 (1.5) 

Supermercados 0.9 (0.2) 2.8 (0.4) 2.1 (0.4) 0.9 (0.3) 1.4 (0.1) 1.5 (0.10) 

Estabelecimentos total 24.6 (4.7) 63.5 (18.6) 101.8 (13.1) 54.8 (19.7) 44.7 (2.9) 50.8 (3.7) 

Escolas             

Número de UDHs com ao menos 1 escola 115 151 68 180 805 1319 

Densidade média de escolas (desvio padrão) 5.61 (0.6) 4.7 (0.5) 4.2 (0.6) 5.2 (0.4) 3.2 (0.1) 3.8 (0.1) 

Percentual médio de escolas grandes (desvio padrão) 25.4 (2.8) 31.4 (2.6) 16.5 (3.8) 15.4 (1.9) 37.0 (1.3) 31.4 (0.9) 



 

Percentual médio de escolas privadas (desvio padrão) 45.1 (3.2) 29.0 (2.7) 38.5 (5.1) 47.0 (2.4) 37.8 (1.2) 38.7 (1.0) 

Percentual médio de escolas que ofertam ensino médio (desvio padrão) 27.5 (2.8) 21.5 (2.2) 36.8 (4.9) 22.8 (2.0) 42.3 (1.2) 35.7 (0.9) 

Notas:              

* Densidade por 10.000 habitantes ([n estabelecimentos ou escolas]/[pop. UDH]*10000) 

** Lojas de comércio varejista especializados em alimentos em geral não especificados em outras categorias, como lojas delicatessen, lojas especializadas em produtos naturais e dietéticos, entre outros. 



 

 

A tabela 2 apresenta os coeficientes dos modelos binomiais negativo para cada 

cidade e do modelo multinível binomial negativo para o conjunto das cidades. Brasília, 

Salvador e São Paulo apresentaram associações positivas e significativas entre escolas e 

todos os tipos e total de estabelecimentos que comercializam alimentos 

ultraprocessados. Para as cidades de Belém e Florianópolis, foram encontradas 

associações positivas entre densidade de escolas e densidades de padarias e lanchonetes; 

mini-mercados; restaurantes e do total de estabelecimentos. Em Belém, também foram 

encontradas associações positivas para densidade de lojas de conveniência e de doces 

(modelo bruto); densidade de outros tipos de estabelecimentos (modelo ajustado) e 

densidade de supermercados.  

A associação positiva entre escolas e a densidade de ambulantes foi encontrada 

em Brasília, Salvador e São Paulo. Sendo a maior magnitude, observada em Brasília 

(0,13, IC95% 0,05-0,20). Todavia, para a cidade de São Paulo, o termo de interação 

com IDHM, proxi de renda, foi significativo. As análises estratificadas mostraram que, 

no modelo ajustado, o primeiro tercil de renda apresentou um coeficiente de -0,03 

(IC95% 0,16-0,10), o segundo de -0,02 (IC95% -0,09-0,05) e 0,10 (IC95% 0,05-0,15) 

no ultimo tercil de renda (Material suplementar 1). A associação com a densidade de 

bancas de jornais nas cidades se comportou de forma similar. Novamente, apresentando 

maior magnitude de associação em Brasília (0,18, IC95% 0,10-0,26), sendo 2,25 vezes 

maior do que a menor magnitude, observada em São Paulo (0,08, IC95% 0,03-0,12).  

A associação entre escolas e densidades de lanchonetes e padarias; restaurantes e 

mini-mercados foi positiva em todas as cidades. Para lanchonetes e padarias, no modelo 

ajustado, as magnitudes de associação encontradas em Brasília, Salvador e São Paulo 

foram as mesmas (0,10). Os coeficientes da associação em Belém (0,05, IC95% 0,00-

0,09) e Florianópolis (0,06, IC95%0,01-0,10) apresentam menor magnitude, se 

comparados as demais cidades. Para a densidade de mini-mercados, identifica-se, no 

modelo ajustado, a mesma magnitude de associação para Brasília e Florianópolis (0,08) 

e para Salvador e São Paulo (0,07). Não foram encontradas associações entre densidade 

de escolas e densidade de lojas de conveniência e de doces em Florianópolis e Belém no 

modelo ajustado.  



 

Em relação aos modelos de associação com densidade de supermercados, 

associações positivas foram encontradas para todas as cidades e para o conjunto de 

cidades em ambos os modelos, com exceção de Florianópolis. No entanto, em São 

Paulo, o termo de interação entre densidade de supermercados e IDHM também foi 

significativo. Assim, as análises estratificadas apresentam um coeficiente de 0,13 

(IC95% 0,04-0,22) no primeiro tercil de renda, de 0,11 (IC95% 0,06-0,16) no segundo 

tercil e de 0,02 (-0,02; 0,06) no ultimo tercil (Material suplementar 1) no modelo 

ajustado.  

Em relação aos modelos de associação para a densidade de estabelecimentos 

total, as magnitudes de associação entre densidade de escolas e do total de 

estabelecimentos variaram de 0,06 em Belém e Florianópolis a 0,10 em Brasília e 

Salvador no modelo ajustado. Isso significa que, em Brasília e Salvador, a magnitude de 

associação entre densidade de escolas e estabelecimentos é 1,7 vezes maior do que a 

identificada em Belém e Florianópolis.  

Os modelos multiníveis foram elaborados com o intuito de testar os efeitos no 

conjunto das cidades. Assim, nos resultados para o universo estudado, considerando 

cada capital como um nível de análise, verificam-se associações positivas com todos os 

desfechos estudados, exceto bancas de jornais.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 2: Coeficientes e intervalos de confiança dos modelos binomial negativo da associação entre densidade de escolas e densidade de estabelecimentos por cada tipo e total.  

    Cidades 
Total  

Densidades de estabelecimentos 
Belém Brasília Florianópolis Salvador São Paulo 

coef.  IC, 95% coef.  IC, 95% coef.  IC, 95% coef.  IC, 95% coef.  IC, 95% coef. IC, 95% 

Densidade de ambulantes                         

Modelo bruto 0,01 (-0,10; 0,12) 0,06* (0,01; 0,11) 0,05 (-0,03; 0,13) 0,12** (0,08; 0,16) 0,08** (0,04; 0,11) 0,07** (0,05; 0,09) 

Modelo ajustadoa  -0,05 (-0,15; 0,06) 0,13* (0,05; 0,20) -0,02 (-0,13; 0,08) 0,10** (0,06; 0,14) 0,05* (0,01; 0,09) 0,04** (0,02; 0,07) 

Densidade de bancas de jornais                         

Modelo bruto -0,07 (-0,19; 0,05) 0,25** (0,14; 0,36) 0,03 (-0,07; 0,14) 0,11* (0,05; 0,18) 0,09** (0,05; 0,14) 0,07** (0,04; 0,10) 

Modelo ajustado  0,00 (-0,14; 0,14) 0,18** (0,10; 0,26) -0,09 (-0,22; 0,05) 0,12* (0,04; 0,20) 0,08** (0,03; 0,12) 0,02 (-0,01;0,05) 

Densidade de lanchonetes e padarias                         

Modelo bruto 0,04* (0,01; 0,08) 0,16** (0,11; 0,21) 0,07* (0,03; 0,11) 0,11** (0,08; 0,13) 0,10** (0,08; 0,12) 0,10** (0,09; 0,12) 

Modelo ajustado  0,05* (0,00; 0,09) 0,10** (0,06; 0,14) 0,06* (0,01; 0,10) 0,10** (0,07; 0,13) 0,10** (0,08; 0,12) 0,08** (0,06; 0,09) 

Densidade de lojas de conveniências e de doces                         

Modelo bruto  0,06* (0,00; 0,13) 0,14** (0,08; 0,21) 0,08 (0,00; 0,16) 0,11** (0,08; 0,15) 0,11** (0,08; 0,13) 0,12** (0,10; 0,14) 

Modelo ajustado 0,06 (-0,02; 0,14) 0,12** (0,06; 0,17) 0,04 (-0,06; 0,14) 0,13** (0,09; 0,17) 0,11** (0,08; 0,14) 0,07** (0,05; 0,09) 

Densidade de minimercados                          

Modelo bruto 0,05** (0,03; 0,08) 0,08** (0,05; 0,11) 0,07** (0,04; 0,11) 0,07** (0,05; 0,10) 0,07** (0,05; 0,08) 0,07** (0,06; 0,08) 

Modelo ajustado  0,06** (0,03; 0,09) 0,08** (0,05; 0,11) 0,08** (0,05; 0,12) 0,07** (0,05; 0,10) 0,07** (0,06; 0,09) 0,07** (0,06; 0,08) 

Densidade de outros tipos de estabelecimentosb                         

Modelo bruto  0,03 (-0,01; 0,07) 0,14** (0,09; 0,19) 0,08* (0,03; 0,13) 0,10** (0,07; 0,13) 0,09** (0,07; 0,12) 0,10** (0,08; 0,11) 

Modelo ajustado  0,06* (0,01; 0,11) 0,08** (0,04; 0,13) 0,06* (0,00; 0,11) 0,11** (0,08; 0,14) 0,08** (0,06; 0,10) 0,07** (0,06; 0,09) 

Densidade de restaurantes                         

Modelo bruto 0,04* (0,00; 0,08) 0,18** (0,12; 0,23) 0,06* (0,02; 0,10) 0,11** (0,08; 0,14) 0,08** (0,05; 0,11) 0,11** (0,09; 0,13) 

Modelo ajustado  0,06* (0,01; 0,11) 0,12** (0,08; 0,16) 0,06* (0,02; 0,10) 0,12** (0,09; 0,15) 0,10** (0,07; 0,13) 0,09** (0,07; 0,10) 

Densidade de supermercados                         

Modelo bruto  0,07* (0,02; 0,12) 0,08** (0,03; 0,12) 0,05 (-0,04; 0,13) 0,12** (0,09; 0,15) 0,09** (0,06; 0,12) 0,10** (0,08; 0,12) 

Modelo ajustado  0,07* (0,01; 0,13) 0,07* (0,03; 0,11) 0,06 (-0,05; 0,17) 0,11** (0,07; 0,15) 0,09** (0,06; 0,13) 0,05** (0,03; 0,07) 

Densidade do total de estabelecimentosc                         

Modelo bruto 0,04* (0,02; 0,07) 0,15** (0,11; 0,18) 0,07** (0,04; 0,09) 0,10** (0,10; 0,12) 0,09** (0,07; 0,11) 0,08** (0,07; 0,09) 

Modelo ajustado  0,06** (0,02; 0,09) 0,10** (0,07; 0,13) 0,06** (0,03; 0,09) 0,10** (0,08; 0,12) 0,09** (0,07; 0,10) 0,06** (0,05; 0,08) 



 

Notas: 

* p<0,05 

** p<0,001                         

a: ajustado por Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM), área das Unidades de Desenvolvimento Humano (UDHs) por Km2, proporção da população de 6 a 17 anos, percentual de escolas grandes (>800 matrículas); percentual 

de escolas privadas; percentual de escolas que ofertam ensino médio. 

b: lojas de comércio varejista especializados em alimentos em geral não especificados em outras categorias, como lojas delicatessen, lojas especializadas em produtos naturais e dietéticos, sorverterias, entre outros. 

c: Todos os estabelecimentos que comercializam alimentos ultraprocessados 

 



 

 

Discussão  

Esse estudo identificou associações positivas entre a densidade de 

estabelecimentos AUP e a densidade de escolas nos bairros das cinco capitais e no 

total do universo estudado. Observou-se que a densidade do total de 

estabelecimentos AUP, de lanchonetes e padarias, mini-mercados e restaurantes 

foram positivamente associadas com a densidade de escolas em todas as cidades e 

para o conjunto de cidades.  

Estudos conduzidos em Londres e na Nova Zelândia, identificaram 

crescimento de comércios de alimentos não saudáveis próximos as escolas (15,16). 

Outras investigações indicam alta concentração desses estabelecimentos ao redor ou 

nas proximidades das instituições (17,26–28). No Brasil, análises do ambiente 

alimentar no entorno escolar realizadas no Rio de Janeiro, Juiz de Fora e Santos 

identificaram alta disponibilidade de estabelecimentos que comercializam, 

principalmente, alimentos ultraprocessados (18,19,29). Sendo estabelecimentos 

como lanchonetes e restaurantes predominantes (29).  

Nosso estudo não nos permite afirmar que escolas atraíram os 

estabelecimentos AUP para aqueles locais ou vice-versa. No entanto, podemos 

afirmar que a maior concentração de escolas se relaciona positivamente com a maior 

concentração de estabelecimentos AUP, o que pode aumentar a exposição de 

crianças e adolescentes aos alimentos ultraprocessados. Dessa forma, nossos 

resultados sugerem que crianças e adolescentes de escolas de ensino fundamental 

e/ou médio podem estar sujeitos a um ambiente alimentar não saudável nas 

proximidades das instituições. As concentrações de comércios de alimentos não 

saudáveis nas proximidades de escolas devem ser uma importante preocupação de 

saúde pública, pois podem representar influências insalubres do ambiente alimentar 

na saúde da população frequentadora desses locais (30). De modo geral, a maior 

disponibilidade – em quantidade ou proximidade – de alimentos não saudáveis nas 

proximidades de escolas pode ser prejudicial para os escolares, uma vez que é 

associada a maiores taxas de obesidade, maiores IMC e piora na qualidade da dieta, 

pelo aumento do consumo de alimentos não saudáveis ou pela redução de alimentos 

saudáveis como frutas e vegetais (8,21,31–37). 



 

Em complementaridade, foram conduzidas análises controle com 

estabelecimentos que não possuem o comércio de alimentos como foco de suas 

atividades econômicas (ex.: lojas de materiais de construção e de móveis) para 

investigar se as associações encontradas com estabelecimentos AUP são exclusivas 

ou se podem ser encontradas com outros estabelecimentos não relacionados a 

alimentação. Os resultados das análises indicam que as densidades destes 

estabelecimentos também estiveram associadas as densidades de escolas, indicando 

que é possível que os estabelecimentos e as escolas procurem se instalar em locais 

com grande circulação de pessoas. Autores sugerem que alguns fatores 

interconectados podem influenciar as distribuições de estabelecimentos comerciais 

em cidades. Os fatores abrangem aspectos como regulamentações para instalação de 

comércios em áreas de zoneamento urbano, coexistência com outros 

estabelecimentos, preços e localização (26,30). Assim, escolas podem ter atraído os 

estabelecimentos comerciais para suas vizinhanças ou, talvez, essas instituições 

foram construídas em bairros onde essas concentrações já estavam presentes. Em 

defesa da primeira hipótese, Leite et al.18, sinalizam que a grande circulação de 

crianças, adolescentes e pais ou guardiões nas escolas e proximidades podem ser 

percebidos como nichos interessantes para a operação desses estabelecimentos (18).  

O presente estudo precisa ser discutido dentro de algumas limitações 

metodológicas. A RAIS é a base de dados pública mais robusta relacionada à 

atividade trabalhista no Brasil. No entanto, restringe-se ao mercado formal de 

trabalho e, assim, não alcança o mercado informal de alimentos (38). Assim, 

entende-se que principalmente as informações sobre ambulantes podem ter sido mal 

coletadas. Dessa forma, a utilização dessa base de dados pode explicar o motivo de 

ambulantes, geralmente vistos em porta de escolas, possuírem as menores 

prevalências e ausência de associação em alguns lugares estudados. Devido as 

características inerentes a informalidade, o mercado informal de alimentos é 

apontado na literatura como um dos grandes desafios para o estudo de ambientes 

alimentares, principalmente em países de média e baixa renda, como o Brasil 

(39,40).  

O processo de georreferenciamento realizado por meio do CEP de escolas e 

estabelecimentos também apresenta algumas limitações. Nesse processo, os pontos 



 

de instituições de ensino e comércios de alimentos são atrelados aos pontos 

correspondentes aos respectivos CEPs e isso limita a capacidade de precisar os 

pontos exatos de escolas e estabelecimentos nos mapas. Sendo assim, optamos por 

utilizar as UDHs como unidades de análise para reduzir a imprecisão que o processo 

produz. A escolha dessas unidades de análise se deu em razão do tamanho dessas 

áreas, tornando-as similares a bairros, que possibilitam a comparabilidade entre as 

cidades do estudo. Ademais, a própria metodologia para delimitação das áreas 

geográficas considera a uniformidade desses espaços. Dessa forma, uma mesma 

UDH agrega setores censitários com características socioeconômicas semelhantes 

entre si ao mesmo tempo que permite diferenciações entre UDHs.  

Em estudos de ambientes alimentares, aspectos socioeconômicos podem 

estar associados a quantidade de estabelecimentos comerciais em diferentes regiões, 

influenciando também na disponibilidade de alimentos saudáveis e não saudáveis. 

Evidências sugerem que ambientes com baixo nível socioeconômico apresentam 

menor disponibilidade de alimentos saudáveis enquanto que áreas mais 

socioeconomicamente favorecidas apresentam maior disponibilidade de alimentos 

saudáveis, de melhor qualidade e mais acessíveis economicamente (41–48). Embora 

esse estudo não tenha se proposto a evidenciar características socioeconômicas dos 

ambientes alimentares investigados, testamos interações em nossos modelos com a 

variável indicativa de renda (IDHM). Identificamos interações significativas com 

renda apenas na cidade de São Paulo para dois desfechos (densidade de ambulantes e 

densidade de supermercados), sendo os resultados desses modelos também 

apresentados estratificados por renda.   

Por fim, nosso estudo está sujeito às limitações características da natureza de 

estudos transversais. Assim, só podemos fazer conclusões baseadas nos dados 

disponíveis. Como em todos os estudos observacionais, não podemos afirmar que 

todas as variáveis relacionadas a nossa investigação foram controladas. Além disso, 

alguns fatores não medidos podem ter influenciado as associações observadas. Dessa 

forma, mais estudos que explorem esses fatores são necessários para ampliar a 

compreensão de aspectos ambientais que influenciam a distribuição de ambientes 

alimentares e que, por sua vez, podem influenciar a saúde de indivíduos e 

coletividades.  



 

Apesar das limitações, destacam-se alguns pontos fortes. Esse é um estudo 

censitário, que considera a totalidade de dados disponíveis de escolas e 

estabelecimentos das cidades do ano de 2016 e nos oferece uma visão macro das 

capitais selecionadas. Acrescenta-se, também, que investigações do ambiente 

alimentar comunitário no Norte e no Nordeste do Brasil foram pouco realizadas 

(49,50). Assim, destaca-se a relevância dos resultados aqui apresentados, visto que 

são regiões pouco exploradas no campo. Salienta-se, ainda, a utilização de base de 

dados secundárias de livre acesso para descrição e exploração dos ambientes 

alimentares. No melhor de nossos conhecimentos, a RAIS era a única que permitia 

tal feito, vide a abrangência nacional dos dados fornecidos.  

Além disso, a escolha do modelo estatístico binomial negativo e multinível 

binomial negativo para descrever as associações no conjunto das cidades, contabiliza 

a variabilidade de valores entre cidades e do excesso de zeros encontrados nas 

variáveis de interesse. Adicionalmente, sistemas de informação geográfica, como 

QGIS e o MapInfo, apresentam características vantajosas, pois não demandam custos 

com coleta de dados primários. A combinação de SIGs e dados secundários de 

estabelecimentos de alimentos permite analisar informações relacionadas a 

disponibilidade de estabelecimentos em extensas áreas geográficas, sobrepor dados 

de censos, como no estudo em questão, e explorar hipóteses relacionadas ao acesso 

aos alimentos (51).  

No campo da saúde pública, a compreensão da realidade é importante para 

incidência em políticas públicas promotoras de saúde focadas nas especificidades das 

condições encontradas. Nesse sentindo, conhecer, compreender, intervir, monitorar e 

avaliar ambientes alimentares são mecanismos complementares e fundamentais para 

a articulação de melhorias desses locais por meio de políticas públicas, programas e 

planos de promoção da saúde intersetoriais e articulados. Assim, nosso estudo 

contribui para o crescente corpo de pesquisa científica sobre o tema na medida em 

que descreve e torna comparável ambientes alimentares comunitários e a associação 

territorial com escolas em capitais brasileiras, auxiliando na construção e no 

entendimento do cenário brasileiro dos ambientes alimentares. 



 

Nossos achados indicam que escolas estão em áreas com altas concentrações 

de estabelecimentos comerciais, tanto voltados para o comércio de alimentos 

ultraprocessados quanto focados em outras atividades econômicas. Ainda que alguns 

aspectos não medidos possam explicar essas concentrações, o retrato da realidade 

apresentado nos resultados indica que crianças, adolescentes e demais indivíduos que 

circulem por esses locais podem estar sob influência da elevada concentração de 

comércios de alimentos ultraprocessados. Dessa forma, nosso estudo levanta 

evidências que justificam a emergência de políticas públicas voltadas para esses 

espaços também, visto que a adoção de políticas públicas voltadas para melhoria dos 

ambientes alimentares nas proximidades de escolas pode beneficiar o comportamento 

alimentar dos estudantes (52) e são recomendadas por diversos órgãos internacionais 

e nacionais (12–14,53,54). Por fim, modificações no ambiente alimentar escolar 

podem ser mais efetivas e democráticas se comparadas às intervenções individuais de 

conscientização para prevenção e combate a obesidade em crianças e adolescentes. 

Esforços de regulamentação do ambiente alimentar nas proximidades de escolas já 

são empregados em alguns países  (55–59). No Brasil, entretanto, a inexistência de 

regulamentações com esse fim demonstra a necessidade urgente de ações que 

promovam a melhoria desses espaços e a garantia de acesso a alimentos saudáveis 

para essa população.    

Conclusões  

Nosso estudo encontrou associações positivas entre a densidade de 

estabelecimentos AUP e a densidade de escolas nos bairros das cinco capitais e no 

total do universo estudado. Isso sugere que estudantes de escolas de ensino 

fundamental e/ou médio podem estar sujeitos a um ambiente alimentar não saudável 

nas proximidades das instituições. Essas configurações promovem características 

obesogênicas a esses ambientes e precisam ser prioridade em ações de saúde pública, 

uma vez que a exposição a esses locais está associada a desfechos desfavoráveis no 

consumo alimentar e na saúde dessa população.  

Nossos resultados auxiliam na compreensão da distribuição de ambientes 

alimentares obesogênicos em cinco capitais brasileiras e fornecem evidências para a 

elaboração e desenvolvimento de políticas públicas que visem a transformação de 



 

ambientes alimentares não saudáveis na proximidade de escolas em espaços 

promotores de alimentação saudável e garantidores de Segurança Alimentar e 

Nutricional (SAN) e do Direito Humano a Alimentação Adequada e Saudável 

(DHAA).    
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Tabela 5 - Coeficientes e intervalos de confiança dos modelos binomial negativo da associação 

entre densidade de escolas e densidade de ambulantes e de supermercados na cidade de São 

Paulo, estratificado por quantis de IDHM 

  Quantis de IDHM  

Densidades de estabelecimentos  Q1 Q2 Q3 

  coef.  IC, 95% coef.  IC, 95% coef.  IC, 95% 

Densidade de ambulantes              

Modelo bruto 0,02 (- 0,08;0,12) -0,04 (-0,10;0,02) 0,12** (0,07;0,16) 

Modelo ajustadoa -0,03 (-0,16;0,10) -0,02 (-0,09;0,05) 0,10** (0,05;0,15) 

Densidade de supermercados              

Modelo bruto 0,13* (0,04;0,22) 0,11** (0,06;0,16) 0,02 (-0,02;0,06) 

Modelo ajustado  0,11 (0,00;0,23) 0,10** (0,05;0,16) 0,06* (0,01;0,11) 

* p<0,05             

** p<0,001             

a: ajustado por área das Unidades de Desenvolvimento Humano (UDHs) por Km2, proporção da população de 6 a 17 

anos, percentual de escolas grandes (>800 matrículas); percentual de escolas privadas; percentual de escolas que 

ofertam ensino médio. 


