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RESUMO 
 
 

O consumo adequado de hortaliças tem sido apontado como um dos fatores de 
proteção de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, doenças 
cardiovasculares e obesidade. Apesar de comprovada a importância da 
ingestão de hortaliças á saúde seu consumo ainda é bastante limitado, a 
maioria dos brasileiros consomem abaixo das recomendações do Guia 
Alimentar para População Brasileira de 400g diárias. Esse trabalho teve por 
objetivo compreender o comportamento alimentar dos indivíduos de Santana 
do Livramento (RS) em relação ao consumo de hortaliças e sua relação com a 
alimentação saudável. Para contemplar os propósitos do estudo foi aplicado 
um questionário eletrônico a 203 pessoas, selecionados de forma mesclada 
(intencional e aleatória). Exploraram-se questões sociodemográficas, dados 
antropométricos e perguntas sobre o atual padrão alimentar, entre os meses de 
março e abril de 2020. Os dados foram sistematizados e analisados por meio 
de planilhas eletrônicas, extraindo-se os resultados de interesse da pesquisa. 
Dentre os principais resultados aponta-se que o consumo de hortaliças está 
relacionado com a preocupação com a saúde. Dentre as barreiras foi citada a 
falta de tempo e o preço, este ainda mais citado quando perguntado sobre o 
consumo de alimentos orgânicos. O conceito de alimentação saudável foi 
citado o consumo de alguns alimentos e redução de outros. 
 
Palavras-chave: Hortaliças. Consumo. Saúde. 

 



 
 

RESUMEN 
 
 
El consumo adecuado de verduras se ha identificado como uno de los factores 
protectores frente a enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, 
las enfermedades cardiovasculares y la obesidad. Aunque está probada la 
importancia de comer verduras para la salud, su consumo aún es bastante 
limitado, la mayoría de los brasileños consumen por debajo de las 
recomendaciones de la Guía Alimentaria para la Población Brasileña de 400g 
diarios. Este estudio tuvo como objetivo comprender la conducta alimentaria de 
los individuos de Santana do Livramento (RS) en relación al consumo de 
verduras y su relación con la alimentación saludable. Para contemplar los 
propósitos del estudio, se aplicó un cuestionario electrónico a 203 personas, 
seleccionadas de forma mixta (intencional y aleatoria). Se exploraron aspectos 
sociodemográficos, datos antropométricos y preguntas sobre el patrón dietético 
actual, entre los meses de marzo y abril de 2020. Los datos fueron 
sistematizados y analizados mediante hojas de cálculo electrónicas, extrayendo 
los resultados de interés para la investigación. Entre los principales resultados, 
se señala que el consumo de verduras está relacionado con preocupaciones de 
salud. Entre las barreras estaba la falta de tiempo y el precio, que fue aún más 
mencionado cuando se le preguntó sobre el consumo de alimentos orgánicos. 
El concepto de alimentación saludable fue el consumo de algunos alimentos y 
la reducción de otros. 
 
Palabras clave: Verduras. Consumo. Salud.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este estudo teve como objetivo identificar e avaliar o hábito de consumir 

hortaliças das pessoas no município de Santana do Livramento (RS). Este 

município embora possua vários estabelecimentos da agricultura familiar que 

realizam policultivos, apresenta uma dieta originalmente alicerçada no 

consumo de carnes e, atualmente centrada em alimentos ultraprocessados 

(NESKE; BECKER, 2015). 

A hipótese é que haveria um descompasso entre os preceitos da 

alimentação saudável e as práticas alimentares existentes entre a maior parte 

dos santanenses. Assim, o intuito do trabalho também buscou, além de 

evidenciar esse processo, reunir um conjunto de informações explicativas 

desse fenômeno. 

É importante ressaltar que o padrão de consumo alimentar esta em 

constante transformação que se da através de tendências, culturas e estilos de 

vida de cada consumidor, o que nos traz algumas consequências não tão boas, 

como o rápido aumento da obesidade e diabetes (BERNUÉS; RIPOLL; PANEA, 

2012). 

A substituição de alimentos in natura ou minimamente processados, 

(arroz, feijão, legumes e verduras) por produtos industrializados, vendendo 

uma ideia de praticidade com saúde, que vem pronto para o consumo, oferta 

um desequilíbrio de nutrientes e uma ingestão excessiva de calorias que 

aumenta de maneira rápida o número de pessoas que desenvolvem DCNT 

(doenças crônicas não transmissíveis), como hipertensão (pressão alta), 

doenças do coração e alguns tipos de câncer. Essas doenças antes atribuídas 

a pessoas idosas, hoje atingem adultos, adolescentes e crianças (GUIA 

ALIMENTAR PARA A POPULAÇÃO BRASILEIRA, 2014). 

Ter uma alimentação saudável depende de muitos fatores, como cultura 

e renda que influenciam de maneira positiva ou não na alimentação das 

pessoas. Morar em lugares onde existem feiras e mercados que dão fácil 

acesso a hortaliças de qualidade torna mais possível a adoção de padrões 

alimentares saudáveis, por outro lado, existem outros fatores que podem 
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impedir essa adoção como custo mais elevado dos alimentos minimamente 

processados.   

No cenário atual percebemos que a necessidade de fazer refeições em 

lugares onde não são oferecidas opções saudáveis de alimentação tem 

aumentado devido à intensa propaganda de lanches rápidos e saborosos, sem 

prestar atenção que estamos consumindo cada vez menos, ou quase nada em 

alguns casos, alimentos que se destacam por ter antioxidantes e anti-

inflamatórios como os legumes e verduras que se consumidos diariamente 

ajudam na prevenção de doenças crônicas. 

 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Os problemas de consumo alimentar em geral estão em constante 

mutação. Estas alterações devem-se a uma vasta gama de tendências 

socioeconômicas e culturais, mas também aos estilos de vida específicos de 

grupos cada vez mais diversificados de consumidores (BERNUÉS; RIPOLL; 

PANEA, 2012). 

De uma parte, o comportamento do consumidor de alimentos está 

diretamente ligado á sua cultura, família, ao seu ambiente e também dá sua 

realidade econômica e social (SOLOMON, 2002). Por outro lado, no contexto 

analisado, a atividade pecuária no Rio Grande do Sul, formada pelos jesuítas, 

teve grande influencia no desenvolvimento do município de Santana do 

Livramento. A primeira atividade econômica desenvolvida no município foi a 

criação de gado, ovinos e equinos, nas estâncias missioneiras (HEYDT et al, 

2018). 

A pecuária se desenvolveu como uma importante estrutura econômica, 

mantendo-se ao longo da história e determinando o caminho socioeconômico. 

Através da pecuária surgiram as primeiras indústrias no município, frigorífico e 

lanífera, com o tempo a atividade pecuária sofreu mudanças, abrindo espaço 

para o arroz, mas sempre estava relacionada com os outros setores da 

economia do município. Em 1990 iniciam-se os assentamentos sem-terra e a 

agricultura familiar, que tem como principio a produção de diversos alimentos, o 

que no município aconteceu, mas conciliada a criação de animais. A produção 
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esta concentrada nas atividades agrícolas e agroindustriais para o 

autoconsumo, da pecuária leiteira como forma de gerar renda e o crescente 

monocultivo de soja. 

O artigo Brasil: a emergência da diferenciação agroalimentar no Pampa 

Gaúcho: reconectando agricultores e consumidores, nos mostra a necessidade 

de iniciativas de diferenciação agroalimentar no âmbito da produção e consumo 

no município de Santana do Livramento, e valorizar as características sociais e 

produtivas das agriculturas locais de base familiar (NESKE; BECKER, 2015). 

De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2015), Santana do Livramento é o segundo maior município 

em extensão territorial do Rio Grande do Sul, com uma área de 617 mil 

hectares, sendo que os estabelecimentos agropecuários com mais de 500 

hectares ocupam 74% da área agrícola total. É nesse contexto de 

concentração de terras que a estrutura fundiária aponta para a forte presença 

de estabelecimentos familiares agropecuários. Atualmente, 81% do total dos 

estabelecimentos agropecuários são familiares, sendo que 1332 são 

assentados da reforma agrária, 35 são quilombolas, 673 são pecuaristas 

familiares e 100 são “agricultores familiares”, segundo a Empresa de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER, 2013). 

O município de Santana do Livramento conta com uma diversidade 

produtiva importante da agricultura familiar, que fazem parte de um mercado 

que se reinventa para fortalecer uma conexão de produção e consumo de 

alimentos agroecológicos entre agricultores e os consumidores.  A partir de 

1960 muitos filhos de chacareiros, assim denominados os pequenos 

agricultores descendentes de italianos que desenvolviam o policultivo 

associado a criação de animais e atividades de valores comerciais, migraram 

para a cidade e outros mantiveram a atividade de produção e comercialização. 

Os descendentes dos chacareiros hoje são conhecidos como “hortaleiros”, 

referência a produção de legumes, verduras e frutas. 

Em 1998 foi criado no município o Programa de Fruticultura da Metade 

Sul (PFMS), que tinha como objetivo a reestruturação produtiva da região da 

campanha. Pequenos e médios agricultores aderiram ao programa, mas a 

iniciativa não teve o resultado fazendo com que muitos agricultores desistissem 

do programa. A Associação Santanense de Produtores de Hortifrutigranjeiros 
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(ASPH) foi criada para ajudar a divulgar o PFMS, apesar do término do 

programa, a ASPH permaneceu ativa, atualmente unindo agricultores familiares 

que produzem e comercializam seus gêneros em mercados locais e em 

circuitos de cadeias curtas “face a face”, por meio de feiras livres e/ou entregas 

a domicilio. Alguns agricultores familiares fornecem produtos obtidos em 

sistemas agroecológicos e/ou se encontram em transição agroecológica, para 

escolas da rede publica de ensino, por meio do Programa Nacional de 

Alimentos Escolar (PNAE), experiência que desperta o interesse de outros 

produtores pela possibilidade de acesso a novos espaços de comercialização 

(NESKE; BECKER, 2015). 

Diante a quantidade de produtos oferecidos e expostos ao consumidor, 

em feiras, mercados, percebemos que não estamos nos alimentando de 

maneira correta. Através desse estudo vamos investigar se a população do 

município de Santana do Livramento está consumindo a quantidade adequada 

recomendada pela OMS (Organização Mundial da Saúde), o que impede o 

consumo e tentar identificar o que é uma alimentação saudável. 

Diante deste contexto, caberia questionar: i) Qual o comportamento da 

população santanense no que diz respeito ao consumo de hortaliças? ii) Qual a 

compreensão acerca do conceito e da prática de uma alimentação saudável e 

sua relação com a saúde? iii) quais os principais obstáculos encontrados para 

o consumo de hortaliças? 

Acreditamos que a resposta a estes questionamentos pode trazer 

informações importantes para alterar o atual quadro alimentar. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

  

 Com base na problemática relatada, elaboraram-se os seguintes 

objetivos para este estudo. 

  

1.2.1 Objetivo geral 
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Identificar as principais características do comportamento dos 

consumidores de Santana do Livramento (RS) sobre o consumo de hortaliças e 

realizar uma associação com os princípios da alimentação saudável. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

  

I) Conhecer as práticas alimentares dos santanenses na atualidade; 

II) Compreender a relação entre o conceito e a prática da alimentação 

saudável; 

III) Analisar a relação entre as práticas alimentares e as condições de saúde 

dos entrevistados; 

IV) Examinar as principais dificuldades encontradas para o consumo de 

hortaliças no município. 

 

 

1.3JUSTIFICATIVA 

 

A alimentação está intimamente associada á saúde, nutrição, 

crescimento e desenvolvimento infantil, constituindo-se os primeiros anos de 

vida em período vital para o estabelecimento de práticas alimentares 

adequadas, que são, por sua vez, condicionadas pelo poder aquisitivo e nível 

de informação das famílias. 

Os hábitos alimentares têm sofrido alterações nos últimos anos, a 

substituição de alimentos caseiros naturais por alimentos industrializados, a 

influência do mercado publicitário, a globalização e o ritmo acelerado de vida 

contribuíram para essas mudanças. 

Segundo ACTBR (2019), embasada no conhecimento da Dra. Cintia 

Rios, especialista em longevidade e que atua como medica funcional, esse 

novo hábito alimentar pode ser prático, mas não é nada nutritivo e pode custar 

caro no futuro. As pessoas que não se alimentam adequadamente tendem a 

sofrer os efeitos da má alimentação em cerca de cinco anos. O aumento do 

consumo de produtos industrializados (traz uma sobra de energia calórica e 

pouca nutrição) potencializa os efeitos ao corpo provocando inflamação e 

obesidade. 
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A má alimentação pode causar outros danos á saúde dos jovens, como 

deficiência de concentração, de aprendizado e de memória, a insuficiência de 

nutrientes pode provocar ainda alterações neurológicas na adolescência, 

acarretando doenças como: hipertensão, diabetes, alterações articulares e 

comportamentais. 

O consumo diário de hortaliças, consideradas alimentos reguladores, é 

fundamental para fazer o organismo funcionar de maneira harmônica. Promove 

o crescimento, fornece a energia para o trabalho, regula e mantém o 

funcionamento de órgãos além de aumentar a resistência contra as doenças. 

Pobres em calorias, mas ricas em substancias como vitaminas, minerais, fibras 

e fotoquímicos (componentes antioxidantes), com exceção de tubérculos e 

raízes as hortaliças são compostas predominantemente por 70% de água. 

(EMBRAPA, 2012). 

As hortaliças são ricas em cálcio, indispensável para formação dos 

dentes, o fósforo para o sistema nervoso é encontrado em pequenas 

quantidades em todas as hortaliças, o ferro faz parte do sangue e sua falta na 

alimentação pode ocasionar anemia e provocar cansaço permanente nas 

pessoas. 

Neste contexto, a realização de estudos no âmbito do desenvolvimento 

rural são cada vez mais tributários da incorporação da perspectiva de 

compreensão mais ampla dos processos sociais, dos quais os contornos e 

comportamentos alimentares dos consumidores adquirem notória relevância. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 Está seção reúne as principais referências conceituais e teóricas sobre o 

tema de estudo, relacionando-os ao contexto investigado. Desta forma, 

abordam-se sequencialmente a Segurança Alimentar e o Direito Humano à 

Alimentação Adequada (DHAA); Alimentação e Saúde; Comportamento 

Alimentar e o Desafio da Alimentação Saudável e Consumo de Hortaliças. 

 

2.1SEGURANÇAALIMENTAR E DHAA 

 

O conceito de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), é um conceito 

em permanente construção que evolui na medida em que avança a historia da 

humanidade e alteram-se a organização social e as relações de poder em uma 

sociedade. 

O termo Segurança Alimentar passou a ser utilizado na Europa durante 

a Primeira Guerra Mundial, e seu conceito estava ligado com o de Segurança 

Nacional e com a capacidade de cada país produzir sua própria alimentação, 

de forma a não ficar vulnerável aos possíveis embargos ou boicotes devido a 

razões políticas ou militares. 

Após a Segunda Guerra Mundial, a Segurança Alimentar foi 

Hegemonicamente tratada como uma questão de insuficiente disponibilidade 

de alimentos. A partir dessa compreensão, foram instituídas iniciativas de 

promoção de assistência alimentar. Havia o entendimento de que a 

insegurança alimentar decorria, principalmente, de produção insuficiente de 

alimentos nos países pobres. 

A realização da conferencia de Alimentação de Hot Springs, nos Estados 

Unidos, em 1943, marcou esse novo envolvimento internacional em torno da 

questão da fome. Essa foi a primeira conferência convocada pelas Nações 

Unidas para debater estratégias diante do cenário de destruição e das 

necessidades de reconstrução do mundo após o fim da guerra, que já dava 

sinais de definição. Embora a proposta apresentada nesse evento de garantir 

um mecanismo de cotas e ajuda alimentar, para que cada país pudesse 

reerguer sua produção alimentar de forma soberana, não tenha sido aprovada, 
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houve um desdobramento institucional muito importante. Entre suas 

proposições, foi definida a criação da Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura – Food and Agriculture Organization (FAO), que veio 

a ocorrer em 16 de outubro de 1945, com ativa participação do Brasil desde a 

sua criação. A partir de então, a FAO é considerada a principal iniciativa de 

articulação internacional para a elaboração e o planejamento de estratégias 

contra a fome em nível global (CASTRO; 1992; HIRAI; ANJOS, 2007). 

Nesse contexto, onde os estoques de alimentos estavam bastante 

escassos, foi lançada uma experiência para aumentar a produtividade de 

alguns alimentos, a chamada Revolução Verde. Essa experiência tem como 

fundamento o uso de sementes de alto rendimento, fertilizantes, pesticidas, 

irrigação e mecanização. Tudo isso associado ao uso de novas variedades 

genéticas, fortemente dependentes de insumos químicos. Conforme essa tese, 

“o flagelo da fome e da desnutrição no mundo desapareceria com o aumento 

significativo da produção agrícola, o que estaria assegurado com o emprego 

maciço de insumos químicos” (fertilizantes e agrotóxicos) (MALUF; MENEZES, 

2000, p.1). 

Posteriormente, seriam identificadas as indesejáveis consequências 

ambientais, econômicas e sociais dessa estratégia, tais como: redução da 

biodiversidade, menor resistência a pragas, êxodo rural e contaminação do 

solo e alimentos com agrotóxicos. O aumento da produção de alimentos 

resultantes da revolução verde não foi acompanhado pelo declínio da fome 

mundial como se prometia, atingindo gravemente uma parcela da população, o 

que Gonçalves (1999) chamou de “as duas face da mesma moeda”, a 

abundância das supersafras e o flagelo da fome na agricultura brasileira. A 

fome persistia e assolava diversas regiões do mundo. Não apenas a oferta de 

alimentos, mas também a capacidade de acesso aos alimentos pelas 

populações mais vulneráveis, pela insuficiência da renda para comprar 

alimentos, ou seja, é resultado da injustiça social vigente e não da falta de 

produção de alimentos. 

De acordo com diversos autores (JONSSON,1989; MALUF, 2007; WHO, 

2003; dentre outros), a fome, resultante da ingestão de alimentos em baixa 

qualidade e/ou quantidade, implica deterioração do estado de saúde e, por 

conseguinte, compromete o desempenho produtivo e a integração social de 
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indivíduos. O acesso desigual dos indivíduos a bens e serviços para o 

suprimento das necessidades essenciais á existência humana, tais como: 

alimentação, habitação, água, educação e serviços de saúde. Ademais quanto 

mais pobre uma família, maior o peso relativo dos gastos com alimentação 

sobre sua renda total, o que compromete seriamente o acesso a outros bens e 

serviços necessários ou então a qualquer necessidade de gastos extra afeta a 

própria capacidade de satisfação de suas necessidades alimentares básicas. 

Barros, Henriques e Mendonça (2000) afirmaram que o principal 

determinante para os elevados níveis de pobreza no Brasil reside na sua 

própria estrutura de desigualdades na distribuição da renda e das 

oportunidades de inclusão social. Para os autores, o Brasil não é um país 

pobre, mas sim um país de muitos pobres, fato pelo qual destacaram a 

necessidade de políticas de combate à pobreza concederam prioridade á 

redução das desigualdades sociais. Assim entendem que a pobreza do Brasil é 

um problema relacionado á distribuição dos recursos e não á sua escassez, e 

que uma divisão equitativa dos recursos pode ter um impacto relevante para 

combatê-lo. 

No início da década de 1970, a crise mundial de produção de alimentos 

levou a Conferência Mundial de Alimentos de 1974 a identificar que a garantia 

da Segurança Alimentar teria que passar por uma política de armazenamento 

estratégico e de oferta de alimentos, associada á proposta de aumento da 

produção de alimentos, ou seja, não era suficiente apenas produzir alimentos, 

era preciso também garantir a regularidade do abastecimento. O enfoque na 

época ainda estava preponderantemente no produto e não no ser humano, 

ficando a dimensão de direito humano em segundo plano. 

Na década 1980, reconhece-se que uma das principais causas da 

insegurança alimentar da população era a falta de garantia de acesso físico e 

econômico aos alimentos, em decorrência da pobreza e da falta de acesso aos 

recursos necessários para aquisição de alimentos, principalmente acesso á 

renda e á terra/território. Assim, o conceito de Segurança Alimentar passou a 

ser relacionado com a garantia do acesso físico e econômico de todas as 

pessoas de forma permanente e quantidades suficientes de alimentos. 

No inicio da década de 1990, agrega-se definitivamente o aspecto 

nutricional e sanitário ao conceito, que passa a ser denominado Segurança 
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Alimentar e Nutricional (VALENTE, 2002). Essa visão foi consolidada nas 

declarações da conferencia internacional de nutrição, realizada em Roma, em 

1992, pela FAO e pela Organização Mundial da Saúde (OMS). 

A adequação a esse novo conceito esta se afirmando o caráter 

fundamental que a alimentação, em quantidade e qualidade, tem para a 

garantia da sobrevivência humana. Sob este prisma, a alimentação adequada é 

encarada como um direito humano básico é não uma mera ação assistencial 

do Estado que estará sujeita ás vontades políticas dos governantes ou de 

arranjos favoráveis. Isto é, a própria afirmação do conceito foi um fator 

delimitador da luta política pela inclusão do direito á alimentação adequada no 

rol de obrigações do estado, como condições de cidadania.  

No Brasil, o conceito de SAN tem o entendimento se Segurança 

Alimentar como sendo: 

 
A garantia, a todos, de condições de acesso a alimentos básicos de 
qualidade, em quantidade suficiente, de modo permanente e sem 
comprometer o acesso a outras necessidades básicas, com base em 
praticas alimentares que possibilitem a saudável reprodução do 
organismo humano, contribuindo, assim, para uma existência digna (I 
CONFERÊNCIA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, 1986, 
p. 13). 

 
É importante ressaltar que esse entendimento articula duas dimensões 

bem definidas: a alimentar (disponibilidade de produção, comercialização e 

acesso ao alimento) e a nutricional (preparo e consumo alimentar e sua relação 

com a saúde e a utilização biológica). 

Outros conceitos vêm sendo incorporada ao termo. Considera-se que os 

países são soberanos para garantir a Segurança Alimentar e Nutricional de 

seus povos (Soberania Alimentar), devendo respeitar as múltiplas 

características culturais manifestadas no ato de se alimentar. O conceito de 

soberania alimentar defende que casa nação tem o direto de definir políticas 

que garantam a Segurança Alimentar e Nutricional de seus povos, incluindo aí 

o direito á preservação de práticas de produção alimentares tradicionais. Além 

disso, há o reconhecimento de que tal processo deve ocorrer em bases 

sustentáveis, do ponto de vista ambiental, econômico e social. 
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As dimensões anteriores citadas foram incorporadas por ocasião da II 

Conferência Nacional de SAN, realizada em Olinda-PE, em março de 2004. 

Atualmente, o Brasil adota o seguinte conceito SAN: 

A Segurança Alimentar e Nutricional consiste na realização do direito 
de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, 
em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras 
necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares 
promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que 
sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis 
(Artigo 3º, Lei 11.346/2006-LOSAN). 
 

Esse entendimento foi afirmado na lei orgânica de Segurança Alimentar 

e Nutricional (LOSAN), aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo 

Presidente da Republica em 15 de Setembro de 2006. A LOSAN trouxe um 

importante avanço ao considerar a promoção e garantia do DHAA como 

objetivo e meta da política de SAN. 

 

2.1.1Intersetorialidadeda Segurança Alimentar e Nutricional 

Cada setor ligado à Segurança Alimentar deve trabalhar de maneira 

interligada para potencializar suas ações. Além de ações devem-se construir 

políticas estratégicas para todos os setores, que garantam ações que 

contemplem tanto o componente alimentar (disponibilidade, produção, 

comercialização e acesso aos alimentos) como o componente nutricional 

(relacionados ás práticas alimentares e utilização biológica dos alimentos), para 

isso é necessário a mobilização de diferentes setores da sociedade 

(agricultura, abastecimento, educação, saúde, desenvolvimento e assistência 

social) para promoção da Segurança Alimentar e Nutricional. Por sua vez, o 

comportamento alimentar sofre influência de diferentes fatores (econômico, 

psicossocial, ética, política, cultural) (ABRANDH, 2013). 

O hábito alimentar da família também é um dos fatores na hora de 

formar o paladar na infância. Come-se de acordo com nosso gosto individual, 

com a cultura em que estamos inseridos, com a qualidade e o preço dos 

alimentos, com o tempo que temos disponível, com convicções éticas e 

políticas. Cada um desses fatores podem facilitar ou dificultar a segurança 

alimentar para uma parte da população.  

Nas famílias de baixa renda o aumento e a variação dos valores dos 

alimentos geram uma insegurança alimentar, pois diminuem a quantidade e/ou 
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a qualidade dos alimentos adquiridos. Assim acontece com os alimentos ricos 

em açúcar, gordura e sal, mais baratos e acessíveis do que alimentos integrais, 

frutas e verduras, a tendência é que o seu consumo cresça, provocando o 

aumento do excesso de peso que somado ao sedentarismo explica o 

crescimento das doenças crônicas no Brasil consideradas face da Insegurança 

Alimentar (ABRANDH, 2013). 

 

2.1.2 Direito Humano à Alimentação Adequada – DHAA 

A expressão “Direito Humano á Alimentação Adequada” teve origem no 

Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC). O 

direito á alimentação adequada é um direito humano inerente a todas as 

pessoas de ter acesso regular, permanente e irrestrito, quer diretamente ou por 

meio de aquisições financeiras, a alimentos seguros e saudáveis, em 

quantidade e qualidade adequadas e suficientes, correspondentes ás tradições 

culturais do seu povo e que garantam uma vida livre do medo, digna e plena 

nas dimensões física e mental, individual e coletiva. 

As normas internacionais reconhecem o direito de todos á alimentação 

adequada e o direito fundamental de toda a pessoa a estar livre da fome como 

pré-requisitos para a realização de outros direitos humanos. O Direito Humano 

à Alimentação Adequada é indispensável para a sobrevivência, este direito esta 

assegurado na Constituição Federal, entretanto o direito á alimentação 

adequada e o direito se estar livre da fome estão distantes da realidade de 

muitas pessoas em todo o mundo. A incorporação do conceito de Direito 

Humano á Alimentação Adequada e de Segurança Alimentar e Nutricional nas 

varias estratégias de desenvolvimento social é um caminho eficaz para reverter 

essa situação. 

Segundo dados da FAO em 2017 (2005), 821milhões de pessoas 

sofriam de fome crônica (90% crônica e 10% gravemente desnutridas). São 

39,3 milhões na América Latina e no Caribe. De outra parte, um em cada 

quatro habitantes da região sofre de obesidade. Este é um quadro 

representativo do processo de transição nutricional, no qual o quadro da fome e 

do sobrepeso aumenta simultaneamente.  

Além disso, estima-se que 2 bilhões de pessoas sofram de fome oculta 

(deficiências de micronutrientes). Os principais segmentos atingidos são: 
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mulheres com anemia e deficiência de ferro, crianças afetadas por deficiência 

de iodo, a causa mais comum de retardamento mental, crianças que sofrem de 

deficiência subclínica de vitamina A, o que reduz a capacidade de combater 

doenças e pode levar a cegueira, em paralelo surge uma nova epidemia de 

obesidade, com 500 milhões de adultos obesos em países tantos pobres como 

ricos, gerando consequências prejudiciais significativas tanto para saúde 

desses indivíduos como para o orçamento na área de saúde dos países 

(ABRANDH, 2013). 

A globalização do comércio e dos mercados e a própria urbanização 

substituem padrões dietéticos e hábitos alimentares tradicionais. Essa situação 

demonstra a necessidade de se garantir a realização do DHAA como estratégia 

fundamental para lidar com os extremos acima citados. 

 

  

2.2ALIMENTAÇÃO E SAÚDE 

 

A alimentação desempenha um papel importante na promoção e 

manutenção da saúde. Consequentemente, o padrão alimentar de um indivíduo 

pode definir o seu estado de saúde, crescimento e desenvolvimento durante o 

curso de vida (WHO, 2003).  

A Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) realizada em 2017-2018 

indica que houve um aumento nas despesas com bebidas de 8,5% em 2002 -

2003 para 10.6% em 2017-2018 e uma redução no gasto com cereais, 

leguminosas e oleaginosas, passando de 10,4% para 5,0%. (p. 52).  

A modificação no padrão alimentar nos mostra deficiências nutricionais, 

o aumento do peso e a obesidade são os principais fatores para o 

aparecimento das doenças crônicas que são responsáveis por 70% das mortes 

no mundo. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) (WHO, 2003), a dieta 

e o sedentarismo são os principais fatores responsáveis pelo crescimento 

dessas doenças e pelo aumento do peso corporal. 

Em nível de país, conta-se com estratégias e políticas do governo para 

prevenir e controlar a obesidade e doenças associadas entre elas o Guia 

Alimentar Para a População Brasileira (BRASIL, 2014) e a Estratégia Global 
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para Alimentação Saudável Atividade Física e Saúde (WHO, 2004) que foram 

elaboradas de acordo com o documento publicado pela OMS em 2003 sobre 

dietas, nutrição e prevenção de doenças crônicas não transmissíveis (WHO, 

2003). 

Com altura e o peso de cada indivíduo calcula-se o IMC (Índice de 

Massa Corpórea) e o estado nutricional foi estabelecido utilizando a 

classificação da OMS (2003) para adultos permitindo identificar situações de 

risco. 

A forma de calcular o IMC para pessoas com mais de 60 anos é um 

pouco diferente, é considerado um peso normal quem, com mais de 60 anos, 

está com IMC entre 22 e 27 e a obesidade já pode ser considerada quando o 

cálculo passa de 27. O idoso não pode, no entanto, usa apenas o resultado do 

IMC, devem-se levar em conta as dobras cutâneas, percentual total de gordura 

corporal e IMC devem juntos, ser feitos por um profissional, ainda é levado em 

conta o tamanho do tríceps e da panturrilha (REDAÇÃO MINHA VIDA, s.p, s.a). 

A ausência de uma dieta adequada e a falta de exercícios provoca o 

excesso de peso o que ajuda no aparecimento de doenças crônicas, o 

sobrepeso consequência de uma má alimentação, consumo de alimentos 

ultraprocessados ricos em açúcar, sal gorduras saturadas e pobres em 

nutrientes necessários para o corpo. Outros fatores que também contribuem 

para o aparecimento dessas doenças são o uso abusivo do álcool e o 

tabagismo. 

Segundo o artigo câncer e obesidade um alerta do Inca, as medidas 

para desestimular o tabagismo foi considerado um exemplo para o mundo. O 

INCA entende que as lições do programa antitabagismo devem inspirar as 

políticas públicas para o enfrentamento do que os estudos demonstram ser um 

dos principais riscos, hoje, para o desenvolvimento de câncer no Brasil: o 

excesso de peso corporal. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

13 em cada 100 casos de câncer no nosso País são atribuídos ao sobrepeso e 

à obesidade (MELO; PINHO, 2017). 

Ainda segundo os mesmos autores, uma pesquisa realizada pela 

Agência Internacional para Pesquisa em Câncer, da OMS, comprova que o 

excesso de gordura corporal representa risco para o desenvolvimento de pelo 

menos 13 tipos de câncer, como esôfago (adenocarcinoma), estômago 
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(cárdia), pâncreas, vesícula biliar, fígado, intestino (cólon e reto), rins, mama 

(mulheres na pós-menopausa), ovário, endométrio, meningioma, tireóide e 

mieloma múltiplo, provocando um estado de inflamação crônica e aumentos 

nos níveis de determinados hormônios, que promovem o crescimento de 

células cancerígenas, aumentando as chances de desenvolvimento da doença. 

Igualmente, os fatores genéticos desempenham papel importante na 

vida do indivíduo quando falamos em ganhar peso, porém são os fatores 

ambientais e de estilo de vida, como hábitos alimentares inadequados e 

sedentarismo, que geralmente levam a um balanço energético positivo, 

favorecendo o surgimento da obesidade (WANDERLEY e FERREIRA, 2010). 

Uma alimentação equilibrada é necessária, ainda mais quando temos 

uma população acima do peso, apresentando indivíduos com pressão alta e 

com número cada vez maior de doenças crônicas não transmissíveis. Segundo 

a nutricionista Carolina Pimentel, professora titular da Universidade Paulista. 

"Tudo o que a gente come pode ser saudável ou deixar de ser conforme o 

contexto", completa. "Assim, o que realmente existe é uma alimentação 

balanceada, que leva à saúde” (PIMENTEL, s.d, s.p.). Ou seja, o que importa 

mesmo é o conjunto diante do seu estilo de vida como um todo.  

Os genes de nosso corpo definem entre outras coisas a predisposição 

que temos para desenvolver doenças, como obesidade, câncer e outras, porem 

sabemos que o estilo de vida de um indivíduo pode influenciar no 

comportamento de cada genes aumentando ou não essa pré disposição, o 

estresse, a atividade física, fumar, beber e uma alimentação saudável são um 

dos meios onde se expressa a atividade dessa bagagem genética(CONTENT_ 

LAB, s.d, s.p.).  

A genômica Nutricional, área recente na nutrição, Sandra Soares Melo 

da Universidade do Vale do Itajaí (Univali), em Santa Catarina, e fundadora da 

Nutrigene, em Florianópolis, reconhecida nos meios acadêmicos por ser a 

clínica pioneira em nutrigenômica no país fala que os alimentos “conversam” 

com os nossos genes, isto é, como seus nutrientes e compostos bioativos 

podem ativar ou silenciar a expressão daqueles ligados às características de 

uma boa saúde ou surgimento de doenças(CONTENT_LAB, s.d., s.p.). 
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2.2.1 Comportamento Alimentar e o desafio da alimentação saudável 

As mudanças no comportamento alimentar passaram por vários estágios 

desde o inicio da humanidade. Popkin (2006) apresentou os principais estágios 

do desenvolvimento histórico na transição de alimentos. 

A primeira fase acontece com a sociedade de caçadores-coletores, uma 

dieta variada com baixo teor de gordura onde se incluem plantas e animais. 

Nesse estágio as pessoas apresentavam um pouco de deficiência nutricional, 

eram robustas e magras, mas desenvolveram algumas doenças infecciosas.  

Na segunda fase ou estagio de escassez, a dieta ficou menos variada, e 

os cereais predominavam, levando ao início de armazenamento de comida em 

uma economia de agricultura e monocultura. A deficiência nutricional, declínio 

de estatura surgiu nesse estagio, como consequência a população começou a 

apresentar uma taxa de mortalidade alta. 

A terceira fase é marcada pela redução da fome, incrementos na renda. 

Maior consumo de frutas, vegetais e proteínas de animais resultaram no 

desaparecimento de doenças e na redução da taxa de mortalidade, o que fez o 

numero de idoso aumentar. Com a segunda revolução na agricultura e 

industrialização nota-se a migração das pessoas do campo para cidade o que 

contribuiu pra a formação das cidades e o aumento da produção de alimentos 

processados. A quarta fase é marcada por um consumo maior de gordura, 

açucares e alimentos processados, levando ao problema de obesidade, 

doenças crônicas do coração, doenças degenerativas além de aumentar a taxa 

de mortalidade dos idosos. A economia começa a ser formada por atividades 

que desempenhavam menos força física e maior mecanização. 

Dados sobre consumo alimentar no Brasil, divulgados pelo IBGE em 

parceria com o Ministério Público em 2008-2009, onde foram avaliados 30.000 

indivíduos, permitiu distinguir as diferenças urbanas e rurais, por sexo, idade e 

por regiões do Brasil. 

Nas áreas rurais, o consumo diário arroz, feijão, batata-doce, mandioca, 

farinha de mandioca, manga, tangerina e peixes foram maiores. Em contraste, 

nas áreas urbanas, destacaram-se produtos processados e prontos para 

consumo como: pão, biscoitos recheados, sanduíches, salgados, pizzas, e 
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também refrigerantes, sucos e cerveja, caracterizando uma dieta com alto teor 

energético, esses alimentos apresentam baixo teor de vitamina e minerais 

necessários como cálcio, ferro e outros. O consumo de frutas e verduras, 

alimentos protetores para doenças como câncer e as cardiopatias, é menor 

entre os jovens e os indivíduos de menor renda. 

A pesquisa do IBGE mostra um consumo de sódio muito alto entre os 

indivíduos de 89% entre homens e de 70% entre as mulheres. Os alimentos 

com a maior concentração de sódio são as carnes salgadas e as processadas, 

presuntos, salames, salsichas e queijos, entre os adolescentes a frequência do 

consumo de biscoitos, sanduíches e um menor consumo de feijão, saladas e 

verduras. 

Em relação ao doce, o Brasil é o segundo maior consumidor per capita 

de açúcar, e as bebidas adoçadas correspondem a quase metade do consumo 

total de açúcar. Refrigerantes e sucos adoçados estão presentes em quase 

todas as refeições ou lanches, uma estratégia de mercado, propaganda, e uma 

necessidade biológica causada pela alta concentração de sal ou de açúcar. 

Uma das estratégias para redução da obesidade nos países 

desenvolvidos são ações que promovam a redução de refrigerantes, pelo 

menos entre os jovens, por outro lado, as redes de fastfood utilizam porções de 

refrigerantes que, além do tamanho são de consumo liberado. 

Criar políticas públicas em relação à alimentação no Brasil é um grande 

desafio, pois todos os dias aparecem diversas novidades em um país de 

consumistas. Embora haja noticias sobre o tema alimentação saudável cada 

vez mais frequente na mídia, as ações do sistema de saúde em relação ao 

tema ainda é restrito e com pouca mobilização social em prol da alimentação 

saudável. 

A visão do consumo alimentar como um todo é caracterizada como uma 

escolha individual, o que gera um conflito sobre o papel do estado como 

interventor na definição do que se deve ou não comer. Não há como optar nas 

opções de alimentos oferecidas sem conhecer os riscos associados, como agir 

quando menos de 10% da população atinge as recomendações de consumo de 

frutas, verduras e legumes, o consumo de fibras é de 68% abaixo do 

recomendado. 
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O exemplo da Dinamarca, onde a população opta por ações do poder 

público, relacionadas á maior oferta de produtos saudáveis, como frutas, 

verduras e legumes, ausência de alimentos não saudáveis em creches e 

escolas, assim como em hospitais, afastando-se da tendência crescente de 

maior consumo de alimentos de conveniência, o Brasil vai percorrendo o 

caminho inverso, os consumidores com estilos de vida sedentário, buscam 

cada vez mais alimentos com preparação rápida sem se preocuparem com o 

potencial calórico. 

 

2.3 CONSUMO DE HORTALIÇAS 

  

 Segundo a Organização Mundial de Saúde o baixo consumo de 

hortofrutícolas como um dos dez principais fatores de risco para a mortalidade 

e morbilidade no mundo. Hortofrutícolas são um componente essencial de uma 

alimentação saudável e, se consumidos diariamente nas quantidades 

adequadas, podem ajudar a prevenir doenças tão prevalentes como as 

doenças cardiovasculares e determinados tipos de cancro.  

De acordo com o Relatório Mundial da Saúde de 2002, estima-se que o 

baixo consumo de hortofrutícolas seja responsável por cerca de 19% dos 

cancros gastrointestinais, 31% da doença cardiovascular isquêmica e por 11% 

dos enfartes do miocárdio, e que potencialmente mais de 2,7 milhões de vidas 

podiam ser salvas todos os anos se cada pessoa consumisse porções 

adequadas de frutas e hortícolas. 

Além de contemplar com conceitos de alimentação saudável a OMS tem 

recomendado o consumo de 400g diárias de hortaliças ao dia para prevenir 

doenças crônicas não transmissíveis. 

Podemos observar nesse estudo que a maioria da amostra entende por 

alimentação saudável o consumo de hortaliças (legumes e verduras) assim 

como a diversificação de alimentos, mas conforme os dados obtidos no estudo 

(conforme veremos oportunamente) menos de um terço dos entrevistados 

atingem o recomendado proposto pela OMS, paralelamente observamos que 

70% dessas pessoas estão com o seu IMC acima do normal entrando no grupo 

de sobrepesos ou obesos. 
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Sabe- se que uma dieta não saudável (incluindo consumo excessivo de 

sal, alimentos com alto teor de gorduras saturadas, açúcar e bebidas) esta 

relacionada à ocorrência de DCNT ou leva a complicações em pessoas que já 

tem. 

O consumo insuficiente de hortaliças está entre os fatores de risco que 

levam a incidência das doenças crônicas não transmissíveis (OMS, 2002), isso 

ocorre porque esses alimentos possuem propriedades que contribuem para 

prevenção dessas doenças. Ricos em fibras e com propriedades antioxidantes, 

as hortaliças podem proteger as células contra danos oxidativos e inibir a 

síntese de substancias inflamatórias (WYNN et al., 2010), possuem baixa 

densidade energético aumentando a saciedade, deste modo, são responsáveis 

pela proteção contra diversas doenças dentre as quais se destacam 

osteoporose, câncer gástrico, doenças neurodegenerativas, hipertensão e 

diabetes tipo II. 

A OMS recomenda o consumo diário mínimo de 400g de hortaliças para 

prevenir as doenças crônicas. Programas de incentivo ao consumo destes 

alimentos foram elaborados em países desenvolvidos sendo denominados 

programas “Five a Day”, em que são recomendadas cinco porções de frutas e 

hortaliças diariamente. No Brasil, foi desenvolvido um guia alimentar que 

recomenda o consumo mínimo de seis porções ao dia (BRASIL, 2006). 

Apesar das recomendações dados da pesquisa de Orçamento Familiar 

(IBGE, 2010) indicam que a população esta consumindo apenas ¼ do 

recomendado para tais alimentos. De acordo com a Pesquisa de Vigilância de 

Fatores de risco e Proteção para doenças crônicas por Inquérito Telefônico 

(Vigitel) (BRASIL, 2010), apenas 18,9% dos brasileiros consomem cinco ou 

mais porções de frutas e hortaliças diariamente.  

A OMS orienta que as iniciativas que promovem o consumo de frutas e 

hortaliças devem ser baseadas em evidências cientificas que enfatizem os 

benefícios destes alimentos para a saúde (WHO, 2004). Assim informando a 

quantidade adequada para as pessoas que acreditam possuir o consumo 

adequado de hortaliças. 
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3 METODOLOGIA 

O estudo foi realizado no município de Santana do Livramento, municipio 

do Rio Grande do Sul, no Brasil. Localizase a uma latitude de 30º53‟27” sul e a 

uma longitude 55º31‟58” oeste, estando a uma altitude de 208 metros e uma de 

498 km da capital Porto Alegre a 500 Km de Montevideo(Capital do Uruguai), 

634 km de Buenos Aires (Capital da Argentina), 2434 km de Brasilia (capital do 

Brasil) e 380 km do porto de Rio Grande. Faz parte da Região da campanha  

Fronteira Oeste do estado,destacando-se na pecuária (bovinos e ovinos), 

situando-se na divisa com o Uruguai. Os municípios limítrofes são Rivera 

(ROU), Dom Pedrito, Quaraí e Rosário do Sul, abrangendo uma área de 

6.950,370 km²(WIKIPÉDIA, 2015). 

 

Figura 1 - Mapa ilustrativo com a localização do município de Santana de 

Livramento 

 

Fonte: WIKIPÉDIA (2015) 

 

Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem quantitativa. O estudo 

ocorreu no ano de 2020 a partir de uma amostra aleatória de 203 pessoas 

residentes em Santana do Livramento. 

              Nesse contexto, utilizou-se a pesquisa descritiva que tem o objetivo 

apenas de registrar e descrever os fatos observados sem interferir neles. Visa 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B3metro_quadrado
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descrever as características de determinada população ou fenômeno e procura 

descobrir a frequência com que um fato ocorre, sua natureza, suas 

características, causas, relações com outros fatos (FREITAS; PRODANOV, 

2013). 

Para a coleta das informações utilizou-se um formulário eletrônico – 

elaborado na plataforma do Google Formulários (Apêndice 1) – esteve 

constituído em três seções, contendo perguntas, mesclando questões objetivas 

e dissertativas sobre a alimentação dos indivíduos, as práticas alimentares, o 

consumo de hortaliças e sua percepção sobre a alimentação saudável.  

A seleção dos entrevistados ocorreu de forma mista, conciliando o 

direcionamento do formulário para as redes de contato da autora e do 

orientador, solicitando que estes repassassem as suas respectivas redes, 

desde que fossem todos residentes no município. Preliminarmente definiu-se o 

número de 200 respondentes para encerrar a pesquisa. Sendo assim 

procedido. Entretanto, optou-se por ampliar em alguns questionários como 

margem de segurança. 

O questionário foi elaborado com perguntas referentes a peso atual, qual 

a frequência e quantidade de consumo de hortaliças, barreiras e motivadores. 

Também foi perguntado o que é uma alimentação saudável e se conhecia os 

alimentos orgânicos.  

Para análise desse estudo a adequação do consumo de hortaliças foi 

considerada a variável dependente. As variáveis independentes presentes no 

questionário foram: sexo, renda, data de nascimento, etnia e escolaridade, com 

o objetivo de avaliar a relação adequação de consumo de hortaliças e 

características sócio demográficas. 

Assim sendo, chegou-se ao total de 203 pessoas, contemplando 

pessoas a partir de 14 anos que concordaram responder um questionário feito 

através do Google Formulários e distribuído a partir do numero de telefones, as 

perguntas foram do tipo estruturadas. 

Em relação aos dados antropométricos, o peso e altura foram 

informados pelo entrevistado, a partir desses dados foi calculado o IMC [peso 

(kg) / altura (m)²], e o estado nutricional foi estabelecido utilizando a 

classificação da OMS (2003) para adultos permitindo identificar situações de 

risco.  
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Para identificar, a quantidade de hortaliças consumidas pelos 

entrevistados, e comparar com a quantidade recomendada pela OMS de 400g 

diárias foi perguntado aos entrevistados quantas vezes por semana consumia 

hortaliças? 

Foi considerada enquanto ingestão regular de hortaliças, o consumo 

feito pelas pessoas diariamente. Também se buscou averiguar outras 

frequências e diversidade alimentar relacionada às hortaliças, compreendidas 

no sentido amplo do termo e não apenas pela classificação técnico-

agronômica. 

Os motivadores para o consumo de hortaliças assim como as barreiras e 

o conceito de alimentação saudável foram obtidas com respostas abertas, 

assim como as respostas em relação aos alimentos orgânicos e o seu 

consumo.  

Pensando na transparência e no desenvolvimento deste estudo, as 

informações individuais dos respondentes foram mantidas em sigilo, sendo 

apenas utilizados os dados agrupados e sistematizados. Os resultados do 

trabalho são apresentados à continuação. 

Verificou-se a frequência e porcentagem de relatos de cada categoria a 

partir do número total de indivíduos pesquisados sendo utilizado o software 

Excel. Após análise e descrições dos dados foram apresentados através de 

gráficos, tabelas e quadros. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

 Com base nas informações prestadas pelos 203 respondentes, foi 

possível extrair os resultados e a realizar as análises pertinentes aos objetivos 

do estudo. Esta seção está subdividida em três tópicos, os quais contemplam a 

descrição do perfil dos entrevistados e suas práticas alimentares; motivos e 

obstáculos para o consumo de hortaliças; alimentação saudável e, sobre os; 

alimentos orgânicos. 

 

4.1 PERFIL, DADOS GERAIS E COMPORTAMENTO ALIMENTAR DOS 

ENTREVISTADOS 

  

Conforme é possível visualizar por meio do Gráfico 1, a faixa etária que 

predomina nas respostas foram de participantes entre 21 e 30 anos com 34,5% 

que corresponde a 70 pessoas, 80,8% dos entrevistados são naturais de 

Santana do Livramento. 

 

Gráfico1 - Frequência semanal do consumo de hortaliças por faixa etária entre 
os entrevistados 

 
Fonte: Autora (2020) 

 

 O grau de instrução da maioria dos entrevistados são do ensino médio, 

52,2% correspondendo a 106 entrevistados, seguidos do ensino superior 

27,6%, dados representados no gráfico abaixo. 
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Gráfico2- Grau de escolaridade dos entrevistados 

 

Fonte: Autora (2020) 

  

No que concerne à renda familiar a maioria recebe de um até dois 

salários 53,2% seguido das pessoas que recebe até um salário mínimo, 

conforme o gráfico 3. 

 

Gráfico3 - Renda média familiar dos entrevistados 

 
Fonte: Autora (2020) 

52,20% 

27,60% 

Ensino Fundamental Incompleto Ensino fundamental completo

Ensino Médio Ensino Tecnico

Ensino Superior Pós Graduação

19,7% 

53,2% 

17,7% 

Até 1 salário mínimo De 1 até 2 salários

De 3 até 4 salários Mais de 5 salários

Não estou trabalhando
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 Dos 203 indivíduos que responderam o questionário, podemos observar 

na tabela abaixo a classificação da amostra segundo a adequação do consumo 

de hortaliças. 

 

Tabela 1 - Classificação dos entrevistados quanto ao consumo adequado e 
inadequado de hortaliças 

Variável Inadequado (n=138) Adequado (n=65) Total (n=203) 

Sexo nº % nº % nº % 

Masculino 72 52 26 40 98 48,3 

Feminino 65 47 39 60 104 51,2 

Preferiu Não 
Informar 

1 1 0 0 1 0,5 

Fonte: Autora (2020) 

 

 Na variável sexo percebemos que existe uma semelhança na proporção 

entre homens e mulheres (48,3%, 51,2, respectivamente) o que não se 

confirma entre indivíduos eutróficos e sobrepesos/obeso (30,04%, 70% 

respectivamente), observados na tabela 2. Segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, as mulheres se preocupam mais com uma 

alimentação saudável do que os homens. A pesquisa revela que as mulheres 

consomem mais frutas e hortaliças (39,4%) do que os homens (34,8%) em todo 

Brasil, a Organização Mundial da Saúde recomenda a ingestão diária de pelo 

menos 400g de legumes e verduras. As mulheres também bebem menos 

refrigerantes ou sucos artificiais, 20,5% em relação aos 26,6% deles.  

 Analisando a amostra, verifica-se que a maioria (68%) não atinge a 

recomendação do consumo de 400g diárias de hortaliças conforme proposta 

pela OMS (WHO, 2003). 

 No estudo intitulado “alimentação saudável na adolescência: consumo 

de frutas e hortaliças entre adolescentes brasileiros, Ferreira et al. (2007), 

afirma que esse consumo vem diminuindo ao longo do tempo, no entanto a 

importância desse consumo tem sido amplamente ressaltada ante a 

recomendação de alimentação saudável como fator de promoção da saúde e 

prevenção de DCNT e obesidade. O consumo de frutas e hortaliças entre 

adolescentes brasileiros nesse estudo indica uma situação desfavorável para a 
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saúde, ressaltando a necessidade de implementação de estratégias que 

estimulem o consumo desses alimentos.  

No gráfico 4 podemos observar que dos 203 entrevistados 122 pessoas 

que corresponde a 60,1% responderam que fazem lanche (identificado no 

questionário como cachorro quente, “xis” e outros), de 1 a 2 vezes por semana 

e 21 pessoas que corresponde a 10,3% tem o hábito de fazer lanche de 3 a 4 

vezes por semana. 

 

Gráfico 4 - Frequência semanal de consumo de lanche 

 

Fonte: Autora (2020) 

 

Comparando o IMC da tabela abaixo com a tabela 2, tem-se 78 pessoas 

obesas e 64 apresentam o peso acima do recomendado somando 142 pessoas 

que corresponde 70% dos entrevistados. 

 
Tabela 2 - Estado nutricional dos entrevistados 

Condição 
Mulheres Homens 

Não 

informou 

Subtotais 

nº % nº % nº % nº % 

Desnutrido 0 0,0 0 0,0 0  0,0  

Eutróficos/Ideal 35 33,7 26 26,5   0  61 30,1 

Sobrepeso 38 36,5 25 25,5 1 100 64 31,5 

Obeso 31 29,8 47 48 0  78 38,4 

Totais 104 100 98 100 01 100 203 100 

Fonte: Autora (2020)  
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A obesidade também esta associada ao conforto da vida moderna, a 

falta de tempo, o sanduíche vendido na rua, as propagandas voltadas para a 

indústria de alimentos cada vez mais processados, mas que garante 

praticidade no seu dia a dia. 

A obesidade e o sobrepeso contribuem de forma significativa para a 

carga de doenças crônicas e incapacidades, afetando a qualidade de vida, 

como a osteoartrite, dificuldades respiratórias, problemas musculares até 

doenças mais graves com diabete do tipo 2 e certos tipos de câncer. A 

obesidade é o segundo principal fator de risco para o Covid-19, situação que 

estamos enfrentando no momento, atrás apenas da idade. Pelos dados do 

Ministério publico, a mortalidade dos jovens obesos é mais alta do que os 

idosos obesos com covid-19, entre aqueles com menos de 60 anos, é de 57%; 

os com mais de 60 anos, de 43%. 

Canella et al (2018) no estudo intitulado “Consumo de hortaliças e sua 

relação com os alimentos ultraprocessados no Brasil” chega a conclusão que 

esse consumo é insuficiente, sendo pior entre indivíduos com maior consumo 

de alimentos ultraprocessados. O hábito mais frequente foi consumir hortaliças 

cruas, no almoço e com limitada variedade. O que é confirmado com o gráfico 

abaixo. 

 
Gráfico5 - Respostas dos entrevistados sobre quantos tipos de hortaliças 

consomem frequentemente 

 

Fonte: Autora (2020)  
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 As hortaliças mais citadas foram a alface (70%), segundo o tomate 

(16%), o que mostra que a maioria ainda não identifica o que é hortaliças, 

seguidos de couve, rúcula e outros. Esse dado traz indícios de que mesmo que 

ocorra o consumo de hortaliças, a regularidade e a diversidade com que esta 

ingestão ocorre está distante do que apregoam os princípios da alimentação 

saudável. 

 

4.2 MOTIVOS E OBSTÁCULOS PARA O CONSUMO DE HORTALIÇAS 

 

Em novembro de 2003 no Rio de Janeiro a OMS e a FAO no 3º Fórum 

Global sobre o controle e Prevenção das DCNT, salientaram que é necessário 

aumentar a conscientização da importância e benefícios do adequado consumo 

das hortaliças. O objetivo desta iniciativa era promover e proteger a saúde no 

contexto alimentar, hábitos alimentares saudáveis, guiando o desenvolvimento 

de ações sustentáveis aos níveis local, nacional e global, que quando 

realizados em conjunto, levarão a uma redução do risco de DCNT através do 

aumento do consumo de hortofrutícolas. 

 

Tabela 3 - Motivações e barreiras para consumo de hortaliças segundo a 
opinião dos entrevistados 

Motivações Barreiras 

Respostas % Respostas % 

Saúde 70,0 Não tenho 37,4 

Hábito 21,2 Falta de tempo 21,2 

Não tenho 6,4 Preço 17,7 

Acesso 1,5 Não gosta 9,4 

Gosta 0,5 Hábito 1,0 

Fonte: Autora (2020) 

 

Podemos observar na tabela 3 que dentro dos motivos para o consumo 

de hortaliças o mais citado foi saúde, o segundo mais citado como motivo foi o 

hábito de consumir hortaliças 21,2% dos entrevistados, são pessoas que 

consomem desde crianças, não tenho motivos representa 6,4% das respostas, 

o que nos demonstra que esses indivíduos desconhecem o recomendado e 

não sabem da importância do consumo para saúde. O „gosto‟ não foi o mais 
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citado como razão para o consumo.  Já nos obstáculos, o fato de não gostar 

não foi o mais citado, a falta de tempo foi a segunda barreira mais citada e o 

preço ficou com 17% das respostas.  

A carência nutricional ressalta a importância do estimulo ao consumo de 

hortaliças como forma de contribuir para a variedade da alimentação, há, 

portanto, uma necessidade de criar estratégias para incluí-las a dieta dos 

brasileiros, estudos nacionais sobre demanda de alimentos verificam o impacto 

de variáveis sociodemográficas, mas não levam em consideração os hábitos de 

vida da população brasileira que podem influenciar na aquisição de alimentos.  

Em análise sobre grupos específicos, como em Claro e Monteiro (2010) 

e Leifert e Lucinda (2012) tem-se a preocupação em verificar como os preços e 

a renda contribuem para a demanda por frutas e hortaliças, mas não como as 

características sociodemográficas, conscientização e a pratica de hábitos 

saudáveis podem contribuir para melhorar a qualidade da alimentação.  

 

4.3 ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Segundo Lake et al (2007), os vários estudos existentes sobre a 

definição de alimentação saudável indicam que os indivíduos tentam balancear 

um aumento dos alimentos considerados bons com a redução daqueles menos 

saudáveis. 

Com a intenção de obter o conceito dos participantes acerca do tema 

alimentação saudável, foi realizada uma pergunta com resposta aberta: Para 

você o que é uma alimentação saudável?  

Observa-se nas principais respostas a este questionamento e 

sistematizadas no Quadro 1, que há o aumento do consumo de alguns 

alimentos como verduras e legumes, as mais citadas, e a redução de outros 

como carnes vermelha e frituras.  
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Quadro 1 - Opinião dos entrevistados acerca do que é alimentação saudável 

É uma alimentação balanceada com verduras, carnes etc. 

Comer frutas, verduras e legumes. Arroz feijão e carne 

Salada, grãos e carnes 

Comer verduras, frutas e tomar sucos naturais de fruta 

A diversidade de alimentos 

Verduras com mais frequências 

Consumir sempre verduras, legumes, frutas e água 

Alimentação com nutrientes necessários sem agrotóxicos  

Verduras, saladas 

Alimentação sem frituras  

Comer verduras e saladas e grãos 

Alimentos saudáveis como verduras, legumes, ovos, leite etc.  

Baixo consumo de açúcar, gordura, consumir bastantes frutas e legumes 

Frutas e legumes 

É aquela que contem todos os nutrientes necessários para suprir as exigências 
do nosso organismo 

Consumir alimentos limpos, livres de agrotóxicos, de procedência local 

É uma alimentação equilibrada, obtendo por alimentos mais naturais e menos 
processados 

Que tenha verduras, frutas e um cardápio variado 

Alimentação com qualidade sem agrotóxicos 

Verduras, não comer coisas gordurosas e tomar líquido 

Consumir alimentos saudáveis e balanceados  

Fazer atividades físicas e alimentação adequada 

Consumir menos produtos industrializados  

Comer verduras e legumes pouca carne vermelha  

Fonte: Autora (2020) 

 

É possível verificar no gráfico abaixo que a maioria dos entrevistados 

reconhece a importância do consumo de hortaliças (96,6%), mas em 

contrapartida percebemos que 70% da amostra pertencem ao grupo de 

sobrepeso ou obeso. 

Contrariando a frequência em que foram citadas as hortaliças na 

definição de alimentação saudável (quadro 1), verificou-se que a maioria dos 

participantes não consome em quantidades adequadas, cerca de 68% da 

amostra. 
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Gráfico 6 - Opinião dos entrevistados, em percentual, quanto á importância de 
consumir hortaliças 

 

Fonte: Autora (2020)  

 

 Podemos confirmar essa distorção quando obtemos a resposta da 

seguinte pergunta: você tem o hábito de consumir hortaliças? 79,9% 

responderam que sim, do total de 203 participantes. 

 

Gráfico 7 - Respostas, em percentual, dos entrevistados quanto ao hábito de 
consumir hortaliças 

 

Fonte: Autora (2020) 

 

Observamos no gráfico abaixo que 39,4% consomem de três a cinco 

vezes por semana, 12,3% comem duas vezes na semana e apenas32% 

comem todos os dias em alguma refeição. 
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Gráfico 8 - Respostas dos entrevistados quanto á frequência média do 
consumo de hortaliças em uma semana. 

 
Fonte: Autora (2020) 

 

Diante do crescimento do mercado de produtos orgânicos, alimento 

natural, saudável que não contem fertilizantes, sintéticos e agrotóxico, em um 

mercado tão competitivo, fez-se necessário saber um pouco dos entrevistados 

se eles têm conhecimento e se consomem algum alimento orgânico. Veremos 

na tabela abaixo o percentual das respostas. 

 

Tabela 4 - Respostas dos entrevistados quanto ao conhecimento e consumo de 
alimentos orgânicos 

Resposta 
Sim Não 

Total % Total % 

Conhece 164 80,8 39 19,02 

Consome 109 53,7 94 46,3 

Autora: Autora (2020) 
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Podemos observar que 80,8% dos entrevistados conhecem algum alimento 

orgânico, mas 53,7% consomem isso acontece porque a maioria leva em 

consideração o alto preço.  

No gráfico abaixo relacionamos três variáveis: Renda, conhecimento e 

consumo dos alimentos orgânicos. 

 

Gráfico 9 - Relação entre renda, conhecimento e consumo de produtos 
orgânicos entre os entrevistados 

 

Fonte: Autora (2020) 

 

Percebemos que a maior parte dos entrevistados conhece os produtos 

orgânicos sendo que apenas 39pessoas (19,2%) não possuem esse conhecimento. 

Em relação à renda, apesar de não ter sido identificada uma relação direta entre o 

conhecimento e consumo proporcional à renda, a maior proporção dentre os que 

conhecem e consomem esteve na faixa daqueles que recebem mais de cinco salários 

mínimos.  Igualmente aqueles que não estão trabalhando conhecem estes produtos e 

também os consomem. Esse fato talvez se dê muito em função de cultivarem alguns 

produtos em suas casas, carecendo de um estudo mais aprofundado sobre o tema. 

Porque os valores dos alimentos orgânicos são mais caro que os 

convencionais? Uma pesquisa realizada pelo Instituto Kairós e a ONG Terra Mater: 

“Alimentos sem veneno são sempre mais caros? Por meio de um levantamento de 

preços de produtos convencionais e orgânicos em supermercados, feiras orgânicas e 

grupos de consumo (consumidores que se juntam para fazer compras coletivas 

diretamente do produtor) por um ano em cinco cidades do país, chegaram a conclusão 

que essa diferença de preço depende muito do canal de comercialização. 
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Ainda de acordo com a mesma pesquisa, verificou-se também que os 

incentivos governamentais só chegam para os produtores que usam agrotóxicos 

(Isenção de IPI e redução de 60% do ICMS) benefícios que não atingem os produtores 

orgânicos. Além da isenção dos incentivos fiscais os produtos convencionais e os 

ultrapassados são mais baratos porque não consideram fatores externos como os 

danos causados a saúde dos trabalhadores rurais os impactos negativos sobre os 

ecossistemas, a degradação dos solos, contaminação das águas e a diminuição da 

biodiversidade, os impactos sociais e ambientais refletem no preço. 

 

Quadro 2 - Porque não consome alimentos orgânicos 

Falta de hábito 

Não conheço 

Muito caro 

Preço alto 

Preço elevado e geralmente é difícil de achar no mercado  

Mais caros 

Não tenho interesse 

São mais caros e não sei a diferença do orgânico para o não orgânico 

Não tive oportunidade 

Acesso 

Preço e disponibilidade 

Não tenho hábito de comprar 

Não consumo somente pelo valor. Sei que é bem mais saudável e saboroso, 
porem a diferença no valor é gritante para uma família com mais de três 
pessoas. Então acabo comprando o não orgânico e tentando higienizada 
melhor forma. 

Fonte: Autora (2020)  

 

Podemos observar nas respostas, que a maioria das pessoas que não 

consomem alimentos orgânicos, mas conhecem, levou em consideração o 

valor dos produtos, por serem mais elevados que os tradicionais pesando no 

orçamento da família, outros citam a falta de habito ou interesse. Em relação a 

essa questão apresenta-se o quadro 2. 

Quando perguntamos aos participantes: Porque consome alimentos 

orgânicos? Percebemos que a maioria apresenta uma preocupação com a 

saúde, outros mencionaram a presença de nutrientes e fonte de vitaminas, e 

por serem produzidos sem agrotóxicos e outros por terem hábitos e por 

produzirem. O quadro3 apresenta a sistematização das principais respostas 

para essa pergunta. 
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Quadro 3 - Por que consome alimentos orgânicos 

Pelos benefícios que traz a saúde e Hábito  

Pela qualidade e por ser sem agrotóxico 

Porque ela é rica em nutrientes e clorofila, ela também possui uma rica fonte de 

vitamina e sais minerais 

Além de ser um alimento saudável nos protege de várias doenças 

Não têm pesticidas 

São saudáveis 

Por ser limpo (livre de agrotóxicos), o sabor é melhor e faz bem a saúde 

Por serem mais saudáveis para minha saúde  

São alimentos saudáveis  

Porque gosto e sempre tive o hábito de comer 

Entendo ser importante para a saúde 

Por que não tem nenhum tipo de veneno e faz bem a saúde 

Fonte: Autora (2020)  

 

A alimentação orgânica oferece níveis mais altos de vitamina C, como 

exemplo o tomate orgânico que possui 13% a mais de vitamina do que o 

tomate convencional, além de possuírem uma maior concentração de 

nutrientes por possuir uma quantidade de agua menor na sua composição em 

média 20%. O alimento orgânico é umas das recomendações da OMS para 

reduzir o índice de doenças decorrentes do padrão alimentar atual.



46 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio da realização desse estudo buscou-se identificar o consumo de 

hortaliças na cidade de Santana do Livramento e compreender os motivos que 

impedem o consumo. A motivação para abordar tal temática se deu em função 

da aparente constatação de que a população local, maiormente não se 

alimenta de acordo com os princípios da alimentação saudável. 

Conclui-se com os resultados que a maioria dos indivíduos que 

participaram desse estudo apresenta o consumo de hortaliças abaixo do 

recomendado e a falta de conhecimento com relação às quantidades 

recomendadas, apesar de reconhecerem o beneficio para saúde. Igualmente, 

percebeu-se também que as mulheres estão mais preocupadas com uma 

alimentação saudável do que os homens. 

Quanto ao sabor não foi um dos motivos mais citados pra não consumir 

as hortaliças, o que provavelmente remonta a cultura alimentar local fortemente 

alicerçada em uma dieta a base de proteína animal. No que se refere às 

barreiras a falta de tempo e o preço foram algumas das mais citadas seguidas 

do fator acesso e hábito. Os indivíduos pesquisados associam as hortaliças ao 

conceito de alimentação saudável, mesmo assim esta associação não é 

suficiente para criar o hábito de consumo destes alimentos. 

Ficou evidente a importância de ações que levem informações sobre 

quantidades recomendadas de consumo de hortaliças as pessoas. Verifica-se a 

necessidade de orientar as pessoas em relação ao planejamento do tempo das 

atividades diárias de forma a facilitar o consumo e também o fracionamento 

das refeições. 

Os entrevistados reconhecem a qualidade e a importância dos produtos 

orgânicos, mas o poder aquisitivo leva os consumidores a optar pelo mais 

barato e não pela mais saudável ou de maior qualidade. Aconselham-se 

estratégias em diferentes áreas econômicas e sociais, já que a economia 

influência no consumo desses alimentos, demonstrando ao consumidor que 

estará comprando não só um produto livre de agrotóxico, mas de maior 

longevidade. 

Como forma de alterar o quadro diagnosticado no estudo, recomenda-se 

a realização de campanhas com exposição repetidas de hortaliças para 
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incentivar o consumo já na infância, em um processo de educação alimentar 

que transcenda o papel da escola. Adicionalmente, sugere-se a adoção de 

estratégias que estimulem a aquisição pública, os circuitos de cadeias curtas e 

mecanismos de valorização dos agricultores e diminuição de preço de 

aquisição para os consumidores, tornando as hortaliças mais acessíveis a 

todos. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1 – QUESTÕES DO FORMULÁRIO (GOOGLE FORMS) 

 

Consumo de hortaliças em Santana do Livramento 

Seção 1 de 3 

1) Qual o numero do seu telefone (apenas para registro)? 

2) Qual a sua naturalidade (Município de nascimento)? 

3) Qual a sua origem (etnia)? 

o Portuguesa 

o Espanhola 

o Italiana 

o Árabe  

o Alemã 

o Francesa 

o Africana 

o Outros 

4) Qual a sua faixa etária? 

o 14 a 20 anos 

o 21 a 30 anos 

o 31 a 40 anos 

o 41 a 50 anos 

o 51 a 60 anos 

o Maior de 60 anos 

5) Qual o seu gênero? 

o Feminino 

o Masculino 

o Prefiro não informar 

6) Qual o seu peso (Kg)? 

7) Qual a sua altura? 

8) Qual seu grau de instrução? (escolaridade) 

o Ensino fundamental incompleto 

o Ensino fundamental completo 

o Ensino médio 

o Ensino técnico 

o Ensino superior 

o Pós graduação 
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9) Qual a sua renda familiar? 

o Até 1 salário mínimo (R$ 1045,00) 

o De 1 até 2 salários 

o De 3 até 4 salários 

o Mais de 5 salários 

o Não estou trabalhando 

Seção 2 de 3 

Hábitos Alimentares 

1) Para você o que é uma alimentação saudável? 

2) Quantas refeições você costuma fazer por dia? 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

o Mais de 5 

3) Quantas vezes por semana você faz lanche? 

o Nenhuma 

o Entre 1 e 2 vezes 

o Entre 3 e 4 vezes 

o Mais de 4 vezes 

4) Você acha importante consumir hortaliças? 

o Sim 

o Não 

5) Você tem o hábito de consumir hortaliças? 

o Sim 

o Não 

6) Quantas vezes por semana você consome hortaliças? 

o Todos os dias em alguma refeição 

o De 3 a 5 vezes na semana 

o Menos de 2 vezes na semana 

o Raramente 

o Nunca 

7) Quantos tipos de hortaliças você consome? 

o Nunca consumo 

o De 1 até 2 

o De 3 até 4 

o De 5 até 6 
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o Mais de 6 

8) Qual a hortaliça que você consome com maior frequência? 

9) Qual o fator você considera determinante na compra de hortaliças? 

o Não compro 

o Preço 

o Aparência 

o Origem 

o Certificação 

o Outros 

10) Qual o principal motivador para o consumo de hortaliças? 

o Hábito 

o Saúde 

o Acesso 

o Não tenho 

o Outros 

11)  Quais são as barreiras que te impedem de consumir hortaliças? 

o Não gosta 

o Preço 

o Acesso 

o Falta de tempo 

o Não tenho 

o Outros 

12)  Você tem ou teve algum problema de saúde? (ex. câncer, pressão, 

diabetes, colesterol, cardíaco). 

Seção 3 de 3. 

Alimentos Orgânicos 

1) Você conhece algum alimento orgânico? 

o Sim 

o Não 

2) Você consome algum alimento orgânico? 

o Sim 

o Não 

3) Se consome, Qual (is)? 

4) Por que consome? 

5) Se não consome, por quê? 


