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RESUMO 

 

Este estudo demonstrou que há diversos locais no município de São Paulo em que 

não se tem acesso a qualquer tipo de alimentação ou em que a alimentação ali 

ofertada é inadequada.  Áreas afligidas por estas adversidades são denominadas de 

desertos alimentares.   

Buscou-se identificar estes desertos alimentares por meio de três métodos 

comumente utilizados na literatura: Proximidade, Densidade e Competição.  Dados do 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas foram empregados para identificar e 

classificar os estabelecimentos alimentares do município. 

Por meio do Método da Proximidade demonstrou-se que há um número muito 

reduzido de desertos alimentares no município.  Todos eles estão localizados na 

extremidade sul do município e menos de 1.000 pessoas são afetadas.  Ao utilizar-se 

o Método da Densidade encontrou-se um número de desertos alimentares que excede 

aqueles obtidos pelo Método da Proximidade em duas ordens de grandeza, sendo 

estes distribuídos de maneira mais uniforme pelo município e atingindo uma parcela 

relevante da população.  O uso do Método da Competição resultou em um número de 

desertos alimentares uma ordem de grandeza maior do que o valor obtido pelo método 

da Proximidade, com distribuição similar à do método da Densidade e atingindo 

aproximadamente um quinto da população afetada segundo este. 

Conforme demonstra a literatura, há uma correlação expressiva entre habitar-se 

um deserto alimentar e desfechos alimentares de baixa qualidade bem como a 

contração de doenças graves.  Por este motivo, o acesso a alimentos saudáveis é de 

extrema importância para a saúde pública.    Faz-se necessário, portanto, algum tipo 

de intervenção pública e privada para reduzir os efeitos destes desertos alimentares, 

como a expedição de licenças que permitam ao seu portador praticar o comércio 

ambulante de alimentos nutritivos na circunscrição dos desertos e pântanos.    

 

 

Palavras-chave: Desertos alimentares; pântanos alimentares; análise exploratória de 
dados espaciais; densidade energética; densidade nutricional 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This study demonstrated that there are several places in the city of São Paulo 

where there is no access to any type of food or where the food which is offered, is 

inadequate. Areas afflicted by these adversities are referred to as food deserts. 

Identification of food deserts was conducted by usage of three methods commonly 

employed in the literature: Proximity, Density and Competition. Data from the National 

Register of Legal Entities was used to identify and classify food establishments in the 

municipality. 

The Proximity Method revealed a very small number of food deserts in the 

municipality. These are all located at the southern end of the municipality and less than 

1,000 people are affected. The number of food deserts revealed by usage of the 

Density Method exceeded that obtained by the Proximity Method by two orders of 

magnitude, with a more even distributed across the city and afflicting a relevant portion 

of the population. Use of the Competition Method resulted in a number of food deserts 

an order of magnitude greater than the value obtained by use of the Proximity method, 

with a distribution similar to that of the Density method and affecting only one fifth of 

the population. 

As shown in the literature, there is an expressive correlation between inhabiting a 

food desert and low-quality food outcomes as well as the contraction of serious 

diseases. For this reason, access to healthy food is extremely important for public 

health. Therefore, some type of public and private intervention is necessary to reduce 

the effects of these food deserts, such as the issuing of licenses that allow the bearer 

to own and operate a mobile food cart in food deserts and swamps. 

 

 

Keywords: Food deserts; food swamps; exploratory analysis of spatial data; energy 

density; nutritional density 
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1 INTRODUÇÃO 

A vida humana depende, entre outros fatores, dos alimentos, os quais proveem 

nutrientes e calorias essenciais aos processos bioquímicos responsáveis por fornecer 

a energia que sustenta a vida, sendo, portanto, uma questão de saúde pública 

assegurar sua disponibilização a todos, com qualidade e em quantidade suficiente 

para atender a demanda mínima exigida (CASTRO, 1984). Nesse sentido, o Plano de 

Ação da Cimeira Mundial de Alimentação, realizada em 1996 e organizada pela 

Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO-ONU), 

determinou ser dever dos Estados garantir a segurança alimentar de seus cidadãos, 

objetivando que todas as pessoas tenham “...a todo momento, acesso físico e 

econômico a alimentos seguros, nutritivos, e suficientes para satisfazer as suas 

necessidades dietéticas e preferências alimentares a fim de levarem uma vida ativa e 

sã.” (FAO-ONU, 1996).  Apesar da preocupação externada pelos Chefes de Estados 

e de Governos naquela ocasião e dos esforços subsequentes para atingir os objetivos 

firmados, estudos demonstram disparidades no acesso a uma alimentação saudável 

em função de localização geográfica dentro de um mesmo município (BLACK, MOON 

e BAIRD, 2014; CASPI, SORENSEN, et al., 2012; CHARREIRE, CASEY, et al., 2010; 

BEAULAC, KRISTJANSSON e CUMMINS, 2009). 

Para se compreender melhor o motivo pelo qual determinadas regiões contribuem 

para resultados nutricionais desfavoráveis, é essencial compreender as 

consequências da interação do indivíduo com seu ambiente alimentar.  Este ambiente 

é a combinação dos fatores físicos, sociais, econômicos, culturais e políticos que 

afetam a acessibilidade, disponibilidade e adequabilidade dos alimentos dentro de 

uma determinada região (RIDEOUT, MAH e MINAKER, 2015).   

O ambiente alimentar pode ser definido em termos de acesso geográfico aos 

alimentos.  Ele é determinado levando-se em consideração a proximidade dos 

habitantes de uma dada área geográfica aos diferentes tipos de estabelecimentos 

alimentares ou, ainda, a densidade e variedade (tipos) destes estabelecimentos na 

mesma área (GLANZ, SALLIS, et al., 2005). 

O ambiente alimentar salubre provê acesso equânime a alimentos saudáveis 

enquanto o obesogênico não permite escolhas dietéticas salutares (RIDEOUT, MAH 

e MINAKER, 2015).  Os ambientes alimentares nocivos são aqueles insertos ou em 

áreas em que alimentos nutritivos não são facilmente encontrados, ou em áreas em 
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que há um acesso desproporcionalmente elevado a estabelecimentos alimentares que 

sejam fontes de alimentos de baixo valor nutritivo. Ao primeiro tipo de região 

denomina-se deserto alimentar (BLACK, MOON e BAIRD, 2014) e ao segundo intitula-

se pântano alimentar (ROSE, BODOR, et al., 2009). 

O processo saúde-doença foi objeto de várias hipóteses interpretativas ao longo 

da história (OLIVEIRA e EGRY, 2000). A depender da teoria de causalidade 

prevalente à época, diferentes aspectos dos indivíduos e do lugar-espaço que ocupam 

foram considerados potenciais causadores de doenças. A saúde pública, em seus 

primórdios, voltou-se às questões essencialmente geoecológicas, relacionando 

características do ambiente e comunidade com saúde e doença. Com o surgimento 

da teoria dos germes e modelos de unicausalidade de doenças, os organismos 

infecciosos tornaram-se o fator relevante a ser estudado. Assim, os aspectos do 

ambiente somente passavam a ser importantes quando propiciavam a reprodução ou 

transmissão das causas biológicas de doenças (DIEZ-ROUX, 1998). 

No final do século passado, a crescente importância de doenças crônicas levou à 

busca por novos fatores causais. A ênfase em fatores ambientais cedeu espaço aos 

fatores individuais, e a pesquisa nesta área focou em características comportamentais 

e biológicas como fatores de risco para doenças crônicas (KRIEGER, 1994).  O 

processo foi acompanhado de uma progressiva individualização do risco, em que se 

atribuía riscos às características de indivíduos ao invés de influências ambientais e 

sociais que afetam as populações (DIEZ-ROUX, 1998). 

Essa individualização do risco desencorajou, durante anos, a pesquisa que 

focasse em variáveis de nível macro como determinantes para desfechos individuais.  

O estilo de vida e o comportamento dos indivíduos eram considerados escolhas livres 

dissociadas dos contextos sociais que a elas davam forma e contorno (DUNCAN, 

JONES e MOON, 1996). Essa tendência de explicar padrões de incidência de 

doenças exclusivamente em termos de características individuais é análoga à doutrina 

de individualismo metodológico, originalmente descrita por Weber e comumente 

utilizada nas ciências sociais (VON KORFF, KOEPSELL, et al., 1992). Esta escola 

advoga que fatos sobre a sociedade e fenômenos sociais devem ser explicados única 

e exclusivamente em termos de fatos sobre indivíduos (SELL, 2016).  O corolário 

inescapável desta afirmação é que todas as variáveis devem ser medidas a nível 

individual, e não no nível do grupo ou macro, porque presume-se que é o indivíduo 

que é de fato importante na causalidade da doença. 
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No entanto, nas últimas duas décadas, houve uma guinada importante na forma 

como se constroem os modelos de causalidade de doenças (HEWA, 2015).  A 

pesquisa em saúde pública tem se voltado para compreender como o lugar-espaço 

afeta a saúde da população. Pesquisadores tem deixado de considerar o espaço 

através da lente da psicologia social, que focava em como a percepção do indivíduo 

do seu ambiente influenciava suas decisões relativas à saúde, para uma consideração 

de como o lugar-espaço físico e social afeta a saúde, seja de forma direta, ou por meio 

do fornecimento de uma contextualização que ajuda a explicar as escolhas 

relacionadas à saúde (LYTLE, 2009). 

O novo interesse no lugar-espaço e sua contribuição para os modelos de 

causalidade de doenças (em especial as crônicas não transmissíveis), é refletido no 

grande número de estudos que enfatizam a necessidade de se utilizar um arcabouço 

ambiental para entender os fatores que influenciam a saúde pública e nortear 

eventuais intervenções (STORY, KAPHINGST, et al., 2008; SWINBURN, EGGER e 

RAZA, 1999). Intercessões políticas ou legislativas na configuração deste ambiente 

são cada vez mais reconhecidas como um componente essencial para melhorar a 

saúde e o bem-estar da população (MCKINLAY e MARCEAU, 2000).          

Ante o exposto, observa-se que a tecnologia mais recente em saúde pública se 

alicerça no predicado que o lugar-espaço é extremamente relevante para a 

determinação da saúde de um povo. Reforça-se que este estudo enfoca apenas uma 

acepção restrita da locução lugar-espaço, a saber, o ambiente alimentar de uma 

determinada região geográfica.  Mais especificamente, busca-se identificar quais 

ambientes alimentares são, de fato, desertos alimentares. 

Sendo assim, o presente estudo pretende investigar a seguinte questão: existem 

desertos alimentares na cidade de São Paulo?  A hipótese do estudo é de que a maior 

cidade do país possui diversos desertos alimentares, caracterizados notadamente 

pela distância dos estabelecimentos alimentares dos habitantes da região, e 

distribuídos quase que exclusivamente nos bairros periféricos do município.  Para 

testar a referida hipótese, este estudo teve como objetivos: 

 

a) Propor uma definição e mecanismos de medição de desertos alimentares 

com base em três modelos distintos: Proximidade, Densidade e 

Competição; 
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b) Avaliar a existência de desertos alimentares no município de São Paulo, SP, 

utilizando a definição e mecanismos propostos; 

 

c) Sugerir políticas públicas para amenizar os efeitos de desertos alimentares 

no município de São Paulo, SP. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1  Ambientes alimentares 

A técnica mais atual para definir ambientes alimentares e descrever sua influência 

em saúde faz uso de modelos ecológicos de comportamento (SALLIS, OWEN e 

FISHER, 2008; BOOTH, MAYER, et al., 2001).  A estes modelos são incorporados 

construtos associados a desfechos de alimentação saudável oriundos de disciplinas 

como saúde pública, psicologia da alimentação, psicologia do consumidor e 

planejamento urbano (GLANZ, SALLIS, et al., 2005).  Estes modelos operam sob a 

premissa básica de que há múltiplas influências agindo sobre comportamentos em 

saúde, incluindo fatores intrapessoais, interpessoais, organizacionais, comunitários e 

relacionados às políticas públicas (SALLIS, OWEN e FISHER, 2008).      

No contexto destes modelos, o ambiente alimentar é a somatória dos diferentes 

espaços onde um indivíduo poderá nutrir-se ou ser influenciado enquanto executa 

esta atividade.  Para Glanz et al. (2005), o ambiente alimentar é dividido em quatro 

subambientes: comunitário, do consumidor, institucional e informacional.   

O subambiente comunitário é compreendido pelos tipos e número de 

estabelecimentos que comercializam alimentos em uma determinada região.  Para 

Glanz et al. (2005), o conceito enfoca a distribuição destes estabelecimentos e, 

portanto, está correlacionado à densidade e localização destas fontes de alimentos e 

sua proximidade aos consumidores.   

Glanz et al. (2005) definem o subambiente alimentar do consumidor como sendo 

aquele encontrado dentro e em volta dos estabelecimentos alimentares.  Suas 

características mais relevantes são a qualidade nutricional dos alimentos ofertados e 

sua respectiva informação nutricional, preços, promoções e propagandas, localização 

e distribuição dentro do estabelecimento (placement), gama de produtos disponível e 

quão frescos são os produtos comercializados. 

Subambientes alimentares institucionais, diferentemente dos comunitários, estão 

disponíveis apenas para grupos específicos.  É o caso dos ambientes alimentares 

disponíveis nos locais de trabalho, escolas e residências (KELLY, FLOOD e 

YEATMAN, 2011).   

Há, ainda, um quarto subambiente, o informacional, em que operam as influências 

de propagandas, marketing e midiáticas sobre o indivíduo, moldando seus gostos e 
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preferências por certos tipos e fontes de alimentos.  Este subambiente é único pois 

pode operar a nível nacional, regional, comunitário ou mesmo dentro de um 

determinado estabelecimento comercial (GLANZ, SALLIS, et al., 2005). 

Os quatro subambientes pormenorizados acima são afetados por políticas públicas 

e industriais.  O Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (IBGE, 2019), 

mostra que em 2019 as três maiores lavouras nacionais em termos de área plantada 

são: soja com 35.8 milhões de hectares; milho com 17.6 milhões de hectares; e cana-

de-açúcar com 9.6 milhões de hectares.  Estas três espécies são tão relevantes na 

produção nacional que a soma das áreas plantadas com todas as outras lavouras é 

8,86% menor do que a área plantada exclusivamente com milho.   

Para os fins deste estudo importa saber o percentual da área plantada com cana-

de-açúcar que será utilizado na produção de açúcar.  Para a safra 2018/2019, 35,2% 

da cana-de-açúcar processada pela região Centro-Sul foi destinada à produção de 

açúcar (UNICA, 2019).  Portanto considera-se que a área plantada com esta espécie 

é 3,4 milhões de hectares.  Essa fração da área total plantada com cana-de-açúcar 

ainda é aproximadamente 17,5% maior do que a da quarta lavoura nacional, o feijão.  

Isto significa que óleos vegetais e açúcar refinado, que são os produtos dessas três 

culturas agrícolas, são produzidos em escala industrial, enquanto frutas, verduras, 

legumes frescos e grãos para alimentação humana (arroz, feijão, trigo etc.) são 

produzidos em escala relativamente menor. 

O Brasil adota políticas públicas que estimulam a produção da cana-de-açúcar 

desde, pelo menos1, 1975.  Em 14 de novembro daquele ano o Decreto nº 76.593 

instituiu o Programa Nacional do Álcool e assim dispôs, “Art. 2º.  A produção do álcool 

oriundo da cana-de-açúcar...será incentivada através da expansão da oferta de 

matérias-primas, com especial ênfase no aumento da produção agrícola...”.  Apesar 

da revogação expressa deste diploma legal, há outros que continuam estimulando a 

produção de cana-de-açúcar dentro de um contexto de energias renováveis, como, 

por exemplo, a Política Energética Nacional plasmada na Lei nº 9.478/1997, o Plano 

Nacional de Energia 2030 de 2007 e o Plano Decenal de Expansão de Energia 2023 

de 2014 e (SANTOS, VIAN, et al., 2016). 

A Embrapa Soja, empresa custeada com orçamento público, foi criada em 16 de 

abril de 1975 em um momento em que a fome ainda era endêmica no Brasil.  Sua 

 
1 Estimula-se a produção de cana-de-açúcar desde a época da monocultura desta espécie no Brasil 
colonial. 
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missão era realizar pesquisas que atendessem as necessidades tecnológicas do setor 

produtivo, de modo a aumentar o quantum e a produtividade agrícola, para atender a 

totalidade da demanda doméstica e, contribuir para formação de saldo positivo na 

balança comercial.  Nas palavras de Dall’Agnol (2016), “Dentre as muitas conquistas 

da..Unidade, destaque-se o desenvolvimento da “Soja Tropical” adaptada para 

regiões de baixas latitudes.  O Bioma Cerrado...inexpressivo até 1980, atualmente 

responde pela produção de mais de 60% da soja brasileira.”  

A utilização pela indústria de alimentos norte-americana do xarope de milho com 

alta concentração de frutose para substituir a sacarose como adoçante, a partir de 

1970, é um exemplo emblemático de políticas industriais que podem acarretar 

aumento da área plantada com uma cultura específica.   

Para Critser (2004) o xarope apresenta diversas vantagens em relação ao açúcar 

convencional.  Argumenta este autor que sua característica mais favorável é o seu 

preço, uma vez que ao longo da década de 1990 nunca superou mais do que 1/8 do 

preço do açúcar convencional.  Ademais, postula o autor que por tratar-se de um 

líquido é mais fácil de manejar, tem potencial de adoçar seis vezes maior do que o do 

açúcar tradicional, prolonga a validade do produto fabricado uma vez que permite 

maior controle do nível de humidade e, confere aos produtos uma cor dourada similar 

à obtida quando alimentos são assados.  Como o milho é insumo para a fabricação 

do xarope, uma parte da expansão da área plantada nos Estados Unidos na década 

de 1970 se deve à demanda dos fabricantes de alimentos. 

Ante o exposto, resta claro que estas políticas (públicas e industriais) não são 

exclusivas ao Brasil, e essa produção global massiva permite que aproximadamente 

40.000 kcal2 possam ser obtidas de açúcares e gorduras nos mercados de 

commodities globais por menos de USD$ 2,00. Ainda que haja pouca relação entre o 

preço final de um produto alimentício e seu custo, adoçantes calóricos, grãos e 

gorduras ajudam a manter baixo o custo de uma dieta diária (DREWNOWSKI e 

DARMON, 2005). Percebe-se neste caso como políticas públicas e industriais estão 

voltadas para a produção de um pequeno número de espécies, cujas características 

de elevado teor de carboidratos e gorduras aliado a uma perecibilidade mais lenta, as 

 
2 Recomenda-se que um homem sedentário de 36-40 anos consuma 2.400 calorias diariamente e  uma 
mulher sedentária na mesma faixa etária deve consumir 1.800 calorias (U.S. DEPARTMENT OF 
HEALTH AND HUMAN SERVICES, 2015). 
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tornam propícias para utilização pela indústria de alimentos para gerar produtos 

densos em termos energéticos, mas não necessariamente nutritivos. 

Por fim, cumpre ressaltar que os quatro subambientes e seu efeito no padrão 

alimentar do indivíduo podem ser mediados por variáveis demográficas, psicossociais 

ou pela percepção que o indivíduo tem do ambiente alimentar (GLANZ, SALLIS, et al., 

2005).  

A Figura 1 – Modelo Ecológico de Ambientes Alimentares.  Fonte: sintetiza as 

interações entre os quatro subambientes detalhados, as variáveis de políticas públicas 

e industriais, variáveis individuais e o comportamento alimentar do indivíduo.  Ela 

demonstra que há vários fatores que influenciam as decisões alimentares do 

indivíduo.  Ademais, cria um arcabouço teórico, essencial para este estudo, que 

permite teorizar sobre a gênese do comportamento nutricional dos indivíduos.   

Salienta-se que apenas duas caixas da Figura 1 foram grifadas em vermelho, a 

saber, a que representa as políticas públicas e industriais e aqueloutra que representa 

o subambiente alimentar comunitário.  Este estudo fará uma análise pormenorizada 

deste subambiente específico e, com base nos resultados desta análise, recomendará 

políticas públicas e privadas para atenuar eventuais falhas do subambiente 

comunitário.        
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Figura 1 – Modelo Ecológico de Ambientes Alimentares.  Fonte: (GLANZ, SALLIS, et al., 2005) 
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2.2  As cinco dimensões de acesso 

O estudo de ambientes alimentares por meio de modelos ecológicos nos fornece 

uma metodologia robusta para analisar o fenômeno e estimar mecanismos de 

intervenção.  No entanto, a questão específica da existência de desertos alimentares 

está condicionada ao acesso que indivíduos tem a determinados tipos de ambientes 

alimentares.  Sendo assim, percebe-se a importância de se detalhar o conceito de 

acesso e de se estudar a forma como este pode auxiliar na determinação da existência 

de desertos alimentares. 

Penchanksy e Thomas (1981) propuseram, no contexto de saúde pública, uma 

definição taxonômica do vocábulo “acesso” que inclui cinco dimensões distintas, a 

saber: disponibilidade; acessibilidade; modicidade; aceitabilidade; e acomodação.  

Este arcabouço foi amplamente utilizado em estudos posteriores sobre desertos 

alimentares (HSIAO, SIBEKO, et al., 2018; ZHANG, 2017; CASPI, SORENSEN, et al., 

2012; CHARREIRE, CASEY, et al., 2010). 

A disponibilidade se refere à adequabilidade da oferta de alimentos saudáveis em 

uma determinada circunscrição geográfica e é medida por meio de pesquisas de 

campo, auditorias em estabelecimentos alimentares e pela utilização de sistemas de 

informação geográfica.   

Em geral, as pesquisas realizadas sintetizam as autodeclarações dos residentes 

sobre a disponibilidade de alimentos em sua região sendo que não há homogeneidade 

nas questões formuladas ou metodologia empregada (GUSTAFSON, SHARKEY, et 

al., 2011; SHARKEY, JOHNSON e DEAN, 2010; MOORE, DIEZ ROUX, et al., 2008). 

O uso de auditorias para medir disponibilidade consiste na visita física de 

pesquisadores a estabelecimentos alimentares buscando ou aferir o espaço ocupado 

nas gôndolas por determinados tipos de alimentos ou determinar a variedade destes 

produtos.  Apesar de haver instrumentos de medida como o Nutrition Environment 

Measure Survey in Stores (GLANZ, SALLIS, et al., 2007), que demonstram qualidades 

psicométricas de confiabilidade e validade, a metodologia empregada em auditorias 

de estabelecimentos alimentares não é homogênea e revela pouco rigor científico 

(LYTLE, 2009).  Uma técnica de auditoria comumente utilizada é a medição do espaço 

linear disponível nas gôndolas para comercialização de determinados tipos de 

alimentos (BODOR, ROSE, et al., 2008).  Thornton et al. (2010) adicionaram à 

medição do espaço da gôndola, a averiguação da presença de alimentos 
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habitualmente associados a desfechos de alimentação saudável.  Há, ainda, estudos 

que medem o número total de produtos hortifrutigranjeiros distintos disponibilizados 

para venda (CALDWELL, MILLER KOBAYASHI, et al., 2009). 

Em termos de medições de disponibilidade realizadas por meio de sistemas de 

informação geográfica3, muitos estudos focam na presença (GUSTAFSON, 

SHARKEY, et al., 2011; BODOR, ROSE, et al., 2008; MOORE, DIEZ ROUX, et al., 

2008) ou densidade (IZUMI, ZENK, et al., 2011; ZENK, SCHULZ, et al., 2009; 

POWELL, ZHAO e WANG, 2009) de estabelecimentos alimentares em uma 

determinada região.   

Ressalta-se que as medições de disponibilidade não precisam necessariamente 

focar em estabelecimentos que comercializam alimentos saudáveis como 

hipermercados e supermercados.  De igual valia é medir a presença e densidade de 

estabelecimentos que comercializam alimentos menos saudáveis como lanchonetes 

e fast foods (PAQUET, DANIEL, et al., 2010; BAKER, SCHOOTMAN, et al., 2006; 

AUSTIN, MELLY, et al., 2005).  

A metodologia mais comum para se medir disponibilidade é por meio do uso de 

um buffer4 que facilita sobremaneira a quantificação de estabelecimentos alimentares 

em uma determinada região.  Alguns autores utilizam buffers em volta das residências 

dos indivíduos (BODOR, ROSE, et al., 2008; TIMPERIO, BALL, et al., 2008; LARAIA, 

MESSER, et al., 2006), outros os colocam ao redor dos estabelecimentos comerciais 

(LARSEN e GILLILAND, 2008; CLARKE, EYRE e GUY, 2002; DONKIN, DOWLER, et 

al., 1999) e outros, ainda, no centroide de cada região sendo estudada (SMOYER-

TOMIC, SPENCE, et al., 2008; WINKLER, TURREL e PATTERSON, 2006; O'DWYER 

e COVENEY, 2006). 

A disponibilidade também pode ser medida considerando-se as estimativas de 

densidade por kernel5.  Moore, Diez Roux, et al. (2008), Moore, Diez Roux e Brines 

 
3 Sistemas de Informação Geográfica são métodos e ferramentas disponíveis em softwares, que 
permitem a organização, manejo e combinação de dados espaciais e temáticos de diferentes fontes de 
informação.  Permitem, também, que os resultados sejam representados e analisados de acordo com 
sua localização geográfica.  Análises poderão ser realizadas para localizar e modelar potenciais 
interações espaciais entre os diferentes tipos de informações disponíveis.  (CHARREIRE, CASEY, et 
al., 2010)   
4 O buffer consiste em um perímetro, traçado em volta de uma determinada localização, com uma 
largura ou formato fixo.  A localização pode ser um ponto (casa, escola, trabalho ou estabelecimento 
alimentar), uma linha (rua, avenida etc.) ou um polígono (bairro ou censo demográfico).   
5 Método não paramétrico através do qual se estima a função de densidade de probabilidade de uma 
variável aleatória.  Ao contrário do que é feito com a regra do vizinho mais próximo, este método fixa o 
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(2008) e Leite, Oliveira et al. (2012) utilizaram esta técnica para suavizar a amostra 

de estabelecimentos alimentares georreferenciados, de modo a criar uma superfície 

contínua de densidade que não está restrita aos limites traçados por bairros ou setores 

censitários.  Além do aprimoramento visual trazido pelo método, a análise realizada 

sem restrições impostas por limites geográficos administrativos é mais completa 

(GUAGLIARDO, 2004). 

Uma alternativa ao uso de buffers e estimativas de densidade por kernel para 

medição de disponibilidade de estabelecimentos alimentares é a utilização de 

métodos de identificação de clusters como a estatística Scan.  Essa técnica consiste 

no uso de janelas de diferentes formatos (círculos e quadrados) e tamanhos (raio e 

lados de um quadrado), que se movem de forma sistemática ao longo do mapa e que 

permitem avaliar a probabilidade de eventos serem mais prevalentes dentro da janela 

do que fora dela (KULLDORFF e NAGARWALLA, 1995).  Através deste método, 

Baker et al. (2006) identificaram variação espacial na quantidade de supermercados 

e lanchonetes nos diferentes bairros de uma cidade norte-americana e comprovaram 

a existência de desertos alimentares em determinados bairros.     

A segunda medida proposta no modelo de Penchansky e Thomas (1981) é 

acessibilidade.  Esta dimensão é essencialmente geográfica e refere-se à localização 

da oferta de alimentos e a facilidade com que se consegue chegar ao local de sua 

comercialização.  As medidas mais comumente utilizadas são distância e tempo de 

deslocamento (CASPI, SORENSEN, et al., 2012; CHARREIRE, CASEY, et al., 2010) 

que juntas formam um conceito de proximidade.     

A distância pode ser aferida de três formas diferentes.  A primeira maneira é a 

euclidiana em que se considera a distância em linha reta entre dois pontos (BODOR, 

ROSE, et al., 2008; APPARICIO, CLOUTIER e SHEARMUR, 2007).  O segundo modo 

é a distância Manhattan que considera a menor distância possível que um veículo 

transpõe numa malha urbana cujas vias são todas perpendiculares (ZENK, SCHULZ, 

et al., 2005).  Por fim, há a distância que considera o menor trajeto a ser percorrido, 

por quem caminha à pé e/ou utiliza o sistema de transporte público de um município 

(FRANK, GLANZ, et al., 2006; BURDETTE e WHITAKER, 2004).   

Em relação ao tempo de deslocamento, há diversas metodologias empregadas na 

literatura.  Pearce et al. (2006) determinam o centroide de cada região geográfica, 

 
volume de observações que precisam estar dentro de uma determinada janela.  Por este motivo, em 
econometria, este método é denominado Janela de Parzen.   
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ponderado pelo peso da população dentro da região sendo estudada, e medem o 

tempo de viagem até os estabelecimentos alimentares de interesse mais próximos, 

levando-se em consideração limites de velocidade, sinuosidade e topografia da rede, 

e dividem os tempos obtidos em quartis.   

A metodologia proposta por Raja, Ma e Yadav (2008), analisa os índices de 

prevalência de determinados tipos de estabelecimentos alimentares encontrados 

dentro do bairro vis-à-vis os mesmos índices obtidos quando considerados 5 minutos 

percorridos a pé, de bicicleta ou de carro.   

Ver Ploeg et al (2009) relatam que pesquisadores desenvolveram uma medida de 

distância baseada em tempo para equivaler trajetos percorridos a pé ou de carro.  Os 

mesmos autores indicam que a literatura assume uma velocidade de caminhada de 

3,22 km por hora e, portanto, alta acessibilidade seria equivalente a 15 minutos de 

caminhada, ou seja, percorrer uma distância de 0,81 km.  Indicam, ainda, que se 

assume na literatura uma velocidade para trajetos percorridos de carro de 64,37 km 

por hora e, portanto, alta acessibilidade seria equivalente a transpor 16,09 km em 15 

minutos.   

  Apesar dos achados de Ver Ploeg et al. (2009), as dimensões do buffer que 

circunscreve estabelecimentos como supermercados e restaurantes não é 

homogênea nos estudos revisados. Alguns autores mostram, inclusive, que as 

grandezas adotadas para este critério promovem imensa variação nos resultados 

encontrados para determinadas regiões (D'ACOSTA, 2015; APPARICIO, CLOUTIER 

e SHEARMUR, 2007).  Pequenos buffers implicam muitos desertos alimentares 

enquanto a utilização de polígonos maiores pode resultar no desparecimento destes 

desertos.  Isto ocorre, pois a probabilidade de uma região estar coberta pelo buffer de 

um estabelecimento qualquer aumenta à medida que o diâmetro do buffer aumenta.  

Ad extremum, se o raio do buffer medir 35 km, ele cobrirá a totalidade do município 

que mede aproximadamente 70 km de leste a oeste. 

Nas revisões sistemáticas da literatura referente a ambientes alimentares (CASPI, 

SORENSEN, et al., 2012; CHARREIRE, CASEY, et al., 2010; BEAULAC, 

KRISTJANSSON e CUMMINS, 2009; MCKINNON, REEDY, et al., 2009; GISKES, 

KAMPHUIS, et al., 2007; KAMPHUIS, GISKES, et al., 2006) nota-se que a ampliação 

do uso de Sistemas de Informação Geográfica nas duas últimas décadas resultou em 

um número crescente de estudos que fazem uso de técnicas de exposição.  Nestes 
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estudos a operacionalização do conceito de acesso a alimentos dá-se, quase que 

exclusivamente, por meio de medidas de densidade e proximidade.   

Penchansky e Thomas (1981) propõem modicidade como a terceira dimensão de 

acesso a alimentos.  No contexto de ambientes alimentares o termo refere-se ao preço 

de alimentos em uma determinada região geográfica.  Em especial, diz respeito à 

percepção dos indivíduos que habitam determinada circunscrição geográfica sobre o 

valor dos alimentos em relação a seu custo (WILLIAM, BALL e CRAWFORD, 2010).  

Sua medição pode ser feita ou por meio de pesquisas (ZENK, SCHULZ, et al., 2005), 

ou por meio de auditorias de preços realizadas em estabelecimentos que 

comercializam alimentos (PEARSON, RUSSELL, et al., 2005).   

A quarta dimensão de acesso no modelo de Penchanksy e Thomas (1981) é a 

aceitabilidade.  Esta medida está relacionada à percepção dos indivíduos 

consumidores sobre os atributos do ambiente alimentar local, ou seja, a percepção 

deles de que a oferta de alimentos está conforme seus padrões de consumo.  Em 

determinada região produtos hortícolas só serão aceitos se inteiros, limpos, firmes e 

não se apresentarem murchos enquanto em outra região poderá haver maior 

tolerância em relação a estes requisitos.  A aferição desta medida é realizada por meio 

de pesquisa qualitativa em que se indaga se a qualidade das frutas e verduras 

adquiridas pelo participante é alta (SHARKEY, JOHNSON e DEAN, 2010; INGLIS, 

BALL e CRAWFORD, 2008).  Uma outra medida é a disponibilização de produtos 

orgânicos ou étnicos para atender determinado segmento de consumidores. 

A quinta grandeza descrita no modelo de Penchansky e Thomas (1981) é a 

acomodação, com a qual se busca entender quão bem os estabelecimentos 

alimentares se adaptam às necessidades de seus consumidores.  Uma pesquisa 

qualitativa poderá revelar se os horários de atendimento são condizentes com as 

necessidades dos consumidores (THORNTON, CRAWFORD e BALL, 2010) e se são 

aceitos meios de pagamento suficientes para atendê-los (CASPI, SORENSEN, et al., 

2012). 

O estudo ideal de acesso a estabelecimentos alimentares deveria associar 

disponibilidade (presença, densidade e variedade de tipos de estabelecimentos), 

acessibilidade (proximidade dos estabelecimentos), modicidade, aceitabilidade 

(qualidade e variedade dos tipos de alimentos ofertados) e acomodação com a 

percepção dos indivíduos sobre o ambiente alimentar em que vivem (CHARREIRE, 

CASEY, et al., 2010).  Apesar disso, encontramos apenas quatro estudos que 
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associaram a distribuição espacial dos estabelecimentos alimentares aos tipos de 

alimentos comercializados nestes locais (BODOR, ROSE, et al., 2008; FRANK, 

GLANZ, et al., 2006; BAKER, SCHOOTMAN, et al., 2006; BLOCK e KOUBA, 2006).  

Sobremais, deste conjunto, apenas Frank, Glanz et al. (2006) e Block e Kouba (2006) 

levaram em consideração, também, o custo e a qualidade dos alimentos 

comercializados.  Moore et al. (2008) sugerem que a disponibilidade de alimentos 

saudáveis medida por meio de pesquisas da percepção dos residentes, em conjunto 

com a densidade de estabelecimentos alimentares extraída de Sistemas de 

Informação Geográfica, são informações complementares para caracterizar o 

ambiente alimentar.  Em outras palavras, a metodologia ideal para se conduzir um 

estudo seria combinar o potencial dos Sistemas de Informação Geográfica com as 

pesquisas qualitativas de forma a descrever o acesso espacial e social à alimentação 

saudável (CHARREIRE, CASEY, et al., 2010). 

 

2.3  Unidade espacial mínima de agregação de dados 

Há grande variação nas unidades de agregação geográfica eleitas por 

pesquisadores de ambientes alimentares para retratar divisões territoriais nas regiões 

estudadas.  Esta heterogeneidade na escolha da medida depende do tamanho da 

área sendo estudada, o foco da pesquisa e a qualidade dos dados censitários 

disponíveis (D'ACOSTA, 2015).  A maioria dos estudos se apoiam ou na geografia 

dos setores censitários ou nas jurisdições políticas existentes para definirem as 

porções espaciais de interesse (CASPI, SORENSEN, et al., 2012). 

Pesquisadores norte-americanos costumam usar census tracts6 (GUSTAFSON, 

SHARKEY, et al., 2011; ROSE, BODOR, et al., 2009; MORLAND, WING, et al., 2002), 

e, menos comumente, block groups7 (LARAIA, MESSER, et al., 2006) e census 

blocks8 (SMOYER-TOMIC, SPENCE, et al., 2008; ZENK, SCHULZ, et al., 2005) para 

retratar as divisões territoriais relevantes para seus estudos. 

 
6 Áreas que contêm entre 1.000 e 8.000 pessoas com uma população ideal de 4.000 pessoas.  As 
fronteiras dos tracts são traçadas com a intenção de serem estáveis ao longo de muitas décadas e, 
portanto, geralmente seguem formações geográficas visíveis e permanentes.  No entanto, podem 
seguir fronteiras de unidades políticas e outras demarcações invisíveis; a fronteira de um estado ou 
condado sempre coincidirá com a fronteira de um tract.     
7 Divisões estatísticas de tracts.  Geralmente contém entre 600 e 3.000 pessoas.  São coleções de 
blocks dentro de um mesmo tract. 
8 Áreas estatísticas limitadas por formações visíveis como ruas, avenidas, trilhos, riachos e fronteiras 
invisíveis como as de certas propriedades, cidades, distritos escolares e condados.   
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Estudos canadenses também utilizam census tracts (LARSEN e GILLILAND, 2008; 

APPARICIO, CLOUTIER e SHEARMUR, 2007) e, menos comumente, enumeration 

areas (KERSHAW, CREIGHTON, et al., 2010) que equivalem aos block groups 

americanos. 

Pesquisas britânicas utilizam electoral divisions, que equivalem aos census tracts 

americanos, como medida espacial de agregação de dados (GUY e DAVID, 2004; 

CLARKE, EYRE e GUY, 2002). 

No Brasil, Duran (2013) utilizou setores censitários como unidades espaciais 

mínimas.  Em termos de geografia censitária, os setores censitários equivalem aos 

census tracts americanos.  Jaime, Duran et al. (2011) optaram por utilizar as 

subprefeituras do município de São Paulo como unidades para agregação de dados 

uma vez que estas entidades administrativas coincidem com a forma como eram 

organizadas outras bases de dados com informações socioeconômicas utilizadas no 

estudo.  Estes autores utilizaram dados compilados pela Secretaria Municipal de 

Planejamento da Prefeitura de São Paulo para descrever o ambiente alimentar 

comunitário em termos da densidade de hipermercados, supermercados, 

minimercados e varejistas de hortifrutigranjeiros e produziram uma medida de 

densidade total de estabelecimentos alimentares que incluiu os tipos de 

estabelecimentos já citados, acrescidos de restaurantes fast-food e aqueles 

localizados dentro de shopping centers.   

A metodologia de Duran (2013) consistiu na seleção de 13 dos 96 distritos 

administrativos do município de São Paulo, com base em indicadores 

socioeconômicos disponíveis no Censo 2010 combinados com informações de 

densidade de diferentes tipos de estabelecimentos alimentares disponibilizados pela 

Fundação SEADE e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura 

de São Paulo.  Posteriormente a autora escolheu, aleatoriamente, 8 setores dentre 

cada um destes 13 distritos administrativos para compor sua amostra com alguns 

critérios para exclusão.  Não há indicação de como foi realizada a geocodificação dos 

estabelecimentos alimentares localizados nos setores censitários contemplados pelo 

estudo. 

Leite, Oliveira et al. (2012) delimitaram um buffer circular, com raio de 500 metros, 

ao redor de três escolas públicas situadas em regiões distintas do município de 

Santos, SP, para analisar o ambiente alimentar contido nestas áreas.  Estes autores 

compuseram sua amostra com 82 estabelecimentos alimentares localizados nos 
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arredores de 3 escolas municipais.  Em suas palavras, “Foram percorridas todas as 

ruas existentes nos perímetros das escolas, considerando-se um raio de 500 metros 

para delimitação da área, tendo sido registradas as coordenadas geográficas...sobre 

os pontos de venda...”.  As coordenadas geográficas foram obtidas com um aparelho 

GPS e posteriormente inseridas em um sistema de informação geográfico. 

Silveira, Kliemann et al. (2013), por sua vez, elegeram duas escolas públicas, cada 

uma em um bairro distinto do município de Florianópolis, SC, e mediram a quantidade 

e tipo de alimentos comercializados num raio de 500 metros de cada uma. 

O estudo conduzido em Pelotas, RS, por Soares et al. (2014) selecionou 130 dos 

495 setores censitários daquela cidade e elegeu, sistematicamente, uma média de 13 

domicílios por setor, totalizando uma amostra de 1.722 domicílios.  Um questionário 

semiestruturado mediu a disponibilidade de alimentos no domicílio tratando-se, 

portanto, de uma análise dos subambientes alimentares institucionais.  

Por fim, o estudo técnico da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e 

Nutricional (2018) mapeou os desertos alimentares em todo o Brasil.  Os dados 

utilizados foram extraídos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) mantida 

pelo Ministério do Trabalho e Emprego.  Os estabelecimentos que compuseram a 

amostra foram selecionados com base na CNAE informada.  Em função da 

abrangência do estudo, a granularidade máxima das informações ali contidas 

restringe-se ao nível do subdistrito.  Sobremais, utilizou-se o CEP para realizar-se a 

geocodificação dos estabelecimentos alimentares. 

Ressalta-se que poucos estudos fazem uso de bairros conforme definição dada ou 

pelo Poder Público ou pelos seus residentes.  Observa-se, ainda, que as fronteiras de 

um bairro raramente correspondem às impostas pelas autoridades administrativas 

(SMOYER-TOMIC, SPENCE, et al., 2008).  A pesquisa de ambientes alimentares será 

mais acurada e as políticas públicas sugeridas na produção científica serão mais 

eficazes mediante um exame mais detalhado do que deve ser a unidade espacial 

mínima de agregação de dados. 

2.4  Tipos de estabelecimentos alimentares 

A revisão sistemática da literatura realizada por McKinnon, Reedy et al. (2010) 

decompõe o subambiente alimentar comunitário naquele formado por restaurantes 

(lanchonetes, fast foods e full-service), e aqueloutro constituído pelo comércio de 
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gêneros alimentares (grandes redes ou supermercados independentes, mercearias, 

estabelecimentos especializados em comida étnica, feiras livres, açougues e lojas de 

conveniência). 

Nos Estados Unidos há evidências que associam a presença de supermercados 

no ambiente alimentar a menor incidência de sobrepeso e obesidade (MORLAND, 

DIEZ ROUX e WING, 2006), maior consumo de frutas e verduras (ZENK, SCHULZ, et 

al., 2005), dieta de melhor qualidade para afrodescendentes (MORLAND, WING, et 

al., 2002) e para domicílios de baixa renda (ROSE e RICHARDS, 2004)  

Ante o exposto, diversos estudos tendem a classificar lojas das grandes redes de 

supermercados como provedoras de alimentos saudáveis (MCKINNON, REEDY, et 

al., 2009).  Em termos relativos, supermercados independentes, geralmente de menor 

porte, estão localizados em bairros com menor poder aquisitivo, e, cobram preços 

maiores pelos mesmos produtos ofertados em lojas de grandes redes, porém com 

qualidade inferior (BLOCK e KOUBA, 2006).  O mesmo problema de preços relativos 

elevados e qualidade inferior se estende às mercearias, estabelecimentos 

especializados em produtos étnicos, e feiras livres.  Neste sentido, a maioria dos 

estudos assume um nível de qualidade generalizado para os diferentes tipos de 

estabelecimentos comerciais (FRANK, GLANZ, et al., 2006).  Por fim, há estudos que 

demonstram correlação entre a prevalência de lojas de conveniência e o nível de 

obesidade observado (MORLAND, DIEZ ROUX e WING, 2006) fazendo com que esta 

categoria de estabelecimento comercial seja considerada o pior provedor de alimentos 

saudáveis.   

Neste sentido há diversos estudos que focam exclusivamente na distribuição 

espacial de supermercados (MOORE, DIEZ ROUX, et al., 2008; LARSEN e 

GILLILAND, 2008; APPARICIO, CLOUTIER e SHEARMUR, 2007; O'DWYER e 

COVENEY, 2006; ZENK, SCHULZ, et al., 2005), e um número muito menor que 

abrangem também os outros tipos de estabelecimentos que comercializam gêneros 

alimentícios (BLOCK e KOUBA, 2006; BODOR, ROSE, et al., 2008). 

Na seara do ambiente alimentar constituído por restaurantes, diversos estudos 

adotam a premissa de que entre todas as espécies de restaurantes existentes, os fast 

foods são os piores provedores de alimentação saudável (CASPI, SORENSEN, et al., 

2012) e, portanto, conhecer sua distribuição espacial é fundamental para determinar 

se o ambiente é saudável ou não.   
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Block, Scribner e DeSalvo (2004) focaram exclusivamente na distribuição 

geográfica deste tipo de restaurante, num determinado município americano, para 

determinar se o ambiente alimentar dos bairros mais pobres e predominantemente 

negros, possui uma densidade maior deste tipo prejudicial de estabelecimento 

alimentar.  Estes autores concluíram que a densidade de fast foods está 

correlacionada com a renda nominal mediana e com o percentual de moradores 

negros de um dado setor censitário.    

Austin, Melly et al. (2005) caracterizaram o ambiente alimentar focando 

unicamente na concentração de fast foods em áreas adjacentes às escolas no 

município de Chicago, nos Estados Unidos.  Zenk e Powell (2008) propuseram 

metodologia similar e adicionaram lojas de conveniência à composição do ambiente 

alimentar que circunda escolas de ensino médio.  Ambos estudos detectaram 

conglomerados espaço-temporais significativos nas redondezas dos colégios 

indicando ambientes alimentares insalubres nas adjacências destes centros de 

ensino.   

Frank, Glanz et al. (2006) mantiveram a proximidade às escolas como critério de 

análise, mas optaram por diferenciar entre a presença de fast foods vs. restaurantes 

full service assim como entre mercearias e lojas de conveniência.  Os resultados 

obtidos por estes pesquisadores indicam que a qualidade da alimentação varia entre 

setores censitários em função da renda. 

2.5  Variáveis socioeconômicas e sua correlação com desertos alimentares 

As seções anteriores deste capítulo detalham as variáveis ambientais descritas no 

modelo de ambientes alimentares proposto por Glanz, Sallis, et al. (2005).  Esses 

autores também descrevem a influência de variáveis individuais nos padrões de 

alimentação, como as socioeconômicas, demográficas e os fatores psicossociais. 

A variável individual mais utilizada nos estudos de ambientes alimentares vem 

sendo a renda, com alguma variabilidade observada na forma de medi-la, sendo que 

a maioria dos autores utilizaram a renda domiciliar (KERSHAW, CREIGHTON, et al., 

2010; MOORE, DIEZ ROUX, et al., 2008; BODOR, ROSE, et al., 2008; LIU, WILSON, 

et al., 2007; BAKER, SCHOOTMAN, et al., 2006; FRANK, GLANZ, et al., 2006; 

AUSTIN, MELLY, et al., 2005; BLOCK, SCRIBNER e DESALVO, 2004), enquanto que 
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outros utilizaram a renda mediana dos indivíduos (ZENK e POWELL, 2008; DIEZ-

ROUX, JAVIER NIETO, et al., 1999).   

Nos estudos de Larsen e Gilliland (2008) e Cloutier e Shearmur (2007), as regiões 

em apreço foram descritas por meio das taxas vigentes de desemprego, assim como 

de domicílios com genitores desquitados ou divorciados. 

Outros autores testaram o poder preditivo de variáveis relacionadas à etnia e raça 

dos habitantes da região (MOORE, DIEZ ROUX, et al., 2008; ZENK e POWELL, 2008; 

BAKER, SCHOOTMAN, et al., 2006; BLOCK, SCRIBNER e DESALVO, 2004). 

A influência da propriedade de veículos automotores em desfechos de alimentação 

saudável também foi testada (BLOCK e KOUBA, 2006; CLARKE, EYRE e GUY, 

2002), uma vez que a mobilidade dos indivíduos poderá afetar sua capacidade de 

realizar compras a grandes distâncias do seu local de residência. 

Burdette e Whitaker (2004) observaram o efeito da segurança objetiva de um 

bairro, medida por meio do número de crimes reportados à polícia, nos resultados 

alimentares.  A facilidade de se transitar a pé em uma determinada vizinhança, 

levando-se em consideração a qualidade das calçadas, topografia e claridade à noite, 

também foi estudada como variável explicativa para as decisões alimentares de 

indivíduos (FRANK, GLANZ, et al., 2006; OWEN, HUMPEL, et al., 2004). 

Muitos autores consolidaram diversas variáveis individuais, descritas acima, com 

o objetivo de criar índices de privação que melhor capturassem as condições das 

regiões sendo estudadas e permitissem uma comparação mais fidedigna entre elas 

(PEARCE, HISCOCK, et al., 2008; LARSEN e GILLILAND, 2008; APPARICIO, 

CLOUTIER e SHEARMUR, 2007; O'DWYER e COVENEY, 2006; CLARKE, EYRE e 

GUY, 2002; DONKIN, DOWLER, et al., 1999).     

Barros e Victora (2004) propuseram um “Indicador Econômico Nacional” para o 

Brasil, utilizando dados socioeconômicos disponíveis no censo demográfico, que pode 

ser utilizado como índice de privação, similar ao construído por Larsen e Gilliland 

(2008) e Apparicio, Cloutier e Shearmur (2007).  Uma metodologia alternativa faz uso 

de dados do censo demográfico para calcular o IDH (PNUD, IPEA, FJP, 2013) de 

setores censitários de um município (ABREU, OLIVEIRA, et al., 2011), sendo que a 

variabilidade do índice pode ser interpretada como indicativa de maior ou menor 

privação. 

Em resumo, há variáveis socioeconômicas correlacionadas com a existência de 

desertos alimentares.  Os resultados mais significativos associam as variáveis renda 
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e etnicidade a desfechos de alimentação saudáveis (D'ACOSTA, 2015).  Também 

significativos, mas com menor grau de confiança, são os resultados que correlacionam 

taxas de desemprego e propriedade de veículos automotores a desfechos de 

alimentação saudáveis (CASPI, SORENSEN, et al., 2012).  Somente nos Estados 

Unidos as variáveis socioeconômicas se mostraram preditoras eficazes de desertos 

alimentares (BEAULAC, KRISTJANSSON e CUMMINS, 2009).  Por fim, o uso de 

índices de privação que combinam duas ou mais variáveis socioeconômicas não se 

mostraram mais eficazes na predição de desertos alimentares do que variáveis 

consideradas isoladamente (APPARICIO, CLOUTIER e SHEARMUR, 2007).   

2.6  Políticas públicas para combater desertos alimentares 

Uma vez identificada a existência de desertos alimentares em um determinado 

município, o poder público poderá tomar medidas para aliviá-los em parceria com a 

iniciativa privada ou atuando isoladamente. 

O poder legislativo municipal poderá alterar a legislação referente ao 

parcelamento, uso e ocupação do solo de modo a conferir benefícios e maior 

prioridade à implantação de supermercados e outros estabelecimentos alimentares 

saudáveis em regiões categorizadas como desertos alimentares (POTHUKUCHI, 

2005).  Os benefícios poderão, inclusive, ser de ordem tributária e aplicáveis a novos 

empreendimentos que auxiliem na erradicação dos desertos.  

A atuação do poder legislativo federal dar-se-á por meio  da redução de impostos 

(ou aumento dos subsídios) incidentes sobre alimentos saudáveis ou da majoração 

de impostos (ou diminuição de subsídios) incidentes sobre alimentos insalubres 

(WATERLANDER, STEENHUIS, et al., 2012).  A elevação das alíquotas previstas 

para alimentos de alto valor calórico reduz a aquisição de calorias (EPSTEIN, 

DEARING, et al., 2010; GIESEN, PAYNE, et al., 2011) e faz  com que consumidores 

substituam produtos com alta densidade energética por alternativas mais baratas 

(NEDERKOORN, HAVERMANS, et al., 2011) 

Por sua vez, o poder executivo municipal deve atuar para atrair empresários do 

ramo alimentício, sem que seja necessariamente provocado por desenvolvedores 

imobiliários interessados em cumprir as exigências regulatórias para implantação de 

um novo estabelecimento alimentar (POTHUKUCHI, 2005).  A referida autora 

demonstra que liderança política desta natureza, para atrair esta espécie de 
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investimento, pode trazer resultados mais expressivos do que as alterações 

legislativas. 

Municípios como Nova Iorque (HSIAO, SIBEKO, et al., 2018; FUCHS, HOLLOWAY 

e FEATHERS, 2014; LUCAN, MAROKO, et al., 2011), Los Angeles (ROSALES, 2013) 

e alguns localizados na região fronteiriça do sul do Texas (VALDEZ, DEAN e 

SHARKEY, 2012; SHARKEY, DEAN e JOHNSON, 2012) promoveram flexibilização 

legislativa para permitir que vendedores ambulantes de frutas, verduras, legumes e 

outros alimentos saudáveis pudessem comercializar estes gêneros em regiões de 

desertos alimentares com diferentes graus de sucesso.  Apesar da variabilidade nos 

resultados, essas ações demonstram ser de baixo impacto no orçamento público, 

geradoras de empregos e com potencial para amenizar o problema de desertos 

alimentares. 

2.7 Contribuições para a literatura 

O vocábulo “deserto alimentar” é de difícil definição.  A literatura revisada oferece 

significados diversos, mas raramente confronta os resultados obtidos com essa ou 

aquela definição.  Neste sentido, é difícil determinar se os desertos alimentares 

existem de verdade ou apenas em função da forma com que são definidos.  Assim, 

esta dissertação buscará confrontar os resultados obtidos entre as diferentes 

definições de deserto alimentar especificadas no Capítulo 3.  Isto será um avanço 

relevante na determinação da existência de desertos alimentares ipso facto ou em 

função da definição utilizada. 

Uma outra contribuição desta dissertação é geocodificar os dados de localização 

de estabelecimento alimentares obtidos junto à Receita Federal do Brasil.  Esta fonte 

de dados não foi utilizada em outros estudos e poder medir a existência de desertos 

alimentares por meio dela será importante para corroborar os achados de outros 

estudos anteriores.  
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3 METODOLOGIA 

Neste capítulo são detalhados os seguintes aspectos relacionados à confecção do 

presente estudo: área; dados; e fontes correspondentes, as quais foram utilizadas 

para responder ao problema de pesquisa, e, também, as possíveis definições de 

desertos alimentares aqui confrontadas. 

Para os fins deste estudo, um deserto alimentar é uma região do município com 

alto índice de privação e escassez de fontes de alimentação saudáveis.  Esta definição 

pode ser encontrada em Larsen e Gilliland (2008) e Zenk, Schulz et al. (2009).  Essa 

descrição, propositalmente ampla, oferece um bom ponto de partida para que se 

possa aprofundar na questão da privação e insuficiência de fontes de nutrição 

benéfica. 

Para operacionalizar esta definição e localizar desertos alimentares, uma 

metodologia comumente empregada por pesquisadores é avaliar alguma combinação 

de características inter-relacionadas da área objeto de estudo e compará-la à medida 

de acessibilidade eleita como determinante (D'ACOSTA, 2015).   

Apparicio et al. (2007) inovaram ao elencar três fatores distintos como medidas de 

acessibilidade: proximidade; variedade; e competição.  Múltiplos estudos focam em 

características que estão relacionadas a apenas a uma ou duas medidas: Block e 

Kouba (2006) e Frank, Glanz et al. (2006) analisam apenas a proximidade, enquanto 

que Bodor, Rose et al. (2004) e Laraia, Messer et al. (2004) consideram também a 

densidade de estabelecimentos com alimentos saudáveis.  Essencialmente, o 

ambiente alimentar precisa ser avaliado e medidas de acesso usadas para relacionar 

a população com este ambiente (D'ACOSTA, 2015).  Por fim, limites precisam ser 

propostos para que determinadas áreas possam ser julgadas como tendo acesso 

razoável ou baixo a fontes de alimentação saudável. 

3.1  Área objeto deste estudo e escala da análise 

Este estudo buscou avaliar a existência de desertos alimentares localizados 

exclusivamente no município de São Paulo, SP.  A capital do estado localiza-se na 
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macrorregião Sudeste do país, e na mesorregião9 Metropolitana de São Paulo (IBGE, 

2018) inserta no Estado de São Paulo.  A Figura 2 permite visualizar a disposição das 

regiões citadas e do município com maior clareza sendo que o Estado de São Paulo 

está destacado em rosa, a mesorregião em azul e o município em verde. 

De acordo com o Censo Demográfico de 2010, a cidade de São Paulo contava 

com uma população de aproximadamente 11.253.503 pessoas, sendo que a maioria 

da população se autodeclarou branca (61%) ou parda (30%).  Neste censo, o 

rendimento nominal mensal médio dos responsáveis por domicílios foi R$ 2.105,62 e 

o per capita R$ 1.126,62. 

Em meados do século XX o consenso popular determinou a divisão do município 

sub examine em quatro macrozonas cardeais (Norte, Sul, Leste e Oeste) acrescidas 

da zona central (MENDES, 1958).  Na visão deste mesmo autor, a divisão auxiliou a 

administração pública na consecução de algumas de suas atividades e facilitou a 

orientação dos cidadãos.  No entanto, o repartimento mencionado jamais foi 

estabelecido formalmente através de um marco regulatório.  

 
9 “...Área individualizada em uma Unidade da Federação que apresente formas de organização do 
espaço geográfico definidas pelas seguintes dimensões: o processo social como determinante, o 
quadro natural como condicionante e a rede de comunicação e de lugares como elemento da 
articulação especial.” (IBGE, 2016) 

Figura 2 - Localização do município de São Paulo e da macrorregião metropolitana de São Paulo, no estado de 
São Paulo, Brasil.  Fonte: IBGE 
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No contexto de descentralização política, legislativa, administrativa e financeira 

criado pela promulgação da Constituição Federal de 1988, os municípios passaram a 

tornar-se entes federativos10 regidos por lei orgânica11 própria.  Em cumprimento ao 

comando plasmado na Carta Magna, o município de São Paulo promulga sua Lei 

Orgânica em abril de 1990, estabelecendo em seu artigo 157 que “O Município 

instituirá a divisão geográfica de sua área em distritos, a serem adotados como base 

para a organização da prestação dos diferentes serviços públicos.” 

Em consonância com a norma citada, a Lei Ordinária Municipal n° 11.220 de 20 

de maio de 1992 institui a divisão geográfica do espaço ocupado pelo município de 

São Paulo em 96 distritos administrativos.  De acordo com Hidalgo (2013), “O Distrito 

é amplamente utilizado como unidade espacial para agregação de dados estatísticos.  

A divisão distrital é uma das principais unidades de coleta, agregação e divulgação de 

estatísticas oficiais...”.  Por esses motivos a escala da análise poderia, à primeira vista, 

ser a distrital. 

A área dos distritos oscila entre 2,61 km2 e 249,51 km2, com média de 18,97 km2 

e desvio padrão de 32,26 km2.  A amplitude e variância observadas nestas medidas 

justificam maior detalhamento através de análise da distribuição de frequências 

conforme apresentado na Figura 3.  Importante frisar que os maiores buffers utilizados 

na literatura estrangeira (VER PLOEG, BRENEMAN, et al., 2009; BLOCK e KOUBA, 

2006) medem aproximadamente 1,93 km, tomados como raio de um círculo teórico 

cuja área é, portanto, de 11,70 km2.  Por este motivou, optou-se por criar os blocos do 

histograma com intervalos de 12 km2. 

Nota-se que a área de aproximadamente 50% dos distritos paulistanos, 

representados pelo primeiro bloco do histograma contendo os 49 menores distritos, é 

inferior a 12 km2, em linha com as condições de contorno utilizadas em estudos 

previamente citados.  Se os polígonos formados pelos limites destes distritos se 

aproximassem de um círculo, seria possível utilizar a escala distrital para realização 

da análise objeto deste estudo.      

 

 

 
10 “Art. 1º - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios 
e do Distrito Federal...”.  Os municípios não eram entes federativos, por exemplo, nas Constituições de 
1967 e 1946. 
11 “Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica...” 
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Ocorre que a área de pelo menos 37,5% dos distritos, ou seja, os próximos 36, 

teria um raio teórico máximo de 2,76 km, excedendo em 43% a maior distância tida 

como razoável para ser percorrida a pé para se adquirir gêneros alimentícios. 

Salienta-se, outrossim, que há pelo menos quatro distritos que podem ser 

considerados outliers, no sentido de que sua área é demasiadamente grande para ser 

utilizada para os fins desta análise neste estudo.   

A Figura 4 apresenta a disposição cartográfica dos distritos paulistanos entre si e em 

relação aos municípios lindeiros. Resta claro, mediante análise visual, que à medida 

que se distancia do centro do município a área dos polígonos tende a crescer.  Os 

polígonos preenchidos em azul escuro possuem área maior do que os preenchidos 

em tonalidades mais claras. 

Utilizar os distritos como unidade geográfica mínima para aferição de desertos 

alimentares no município de São Paulo apresenta outro potencial problema.  Ocorre 

que os distritos com maior área são justamente os periféricos onde acredita-se haver 

desertos alimentares.  Sendo assim, poderia haver um viés de confirmação decorrente 

da escolha da unidade de agregação dos dados censitários. 

Figura 3 - Distribuição de frequências das áreas dos distritos de São Paulo, SP.  Fonte: IBGE 
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Portanto, em virtude da extensão da área de alguns distritos, e por haver um 

potencial viés amostral dos distritos periféricos, há que se considerar uma outra escala 

para se realizar a análise ora pretendida. 

Em 2010, o IBGE realizou o XII Censo Demográfico detalhando a extensão e as 

características socioeconômicas da população brasileira à época.  O resultado deste 

esforço embasou grande parte do planejamento público (e privado) da década que 

findará em 2020.  No contexto da coleta de dados, o setor censitário passou a ser o 

nível mais granular de informação disponível, sendo o menor recorte sobre o qual 

incidiria o levantamento estatístico.  Também serviu como unidade de constituição de 

áreas para planejar atuações tanto da administração pública quanto da iniciativa 

privada. 

Os setores censitários localizados em áreas urbanas devem conter, cada um, entre 

250 e 400 domicílios de tal sorte que o agente censitário possa encerrar seu 

levantamento em até 30 dias (IBGE, 2016).  O mesmo relatório explicita que setores 

censitários urbanos de áreas não urbanizadas devem conter entre 150 e 250 

domicílios ou 100 a 200 estabelecimentos agropecuários viabilizando o levantamento 

pelo agente censitário em no máximo 45 dias. 

O XII Censo Demográfico repartiu o município de São Paulo em 18.953 setores 

censitários sendo que o menor mede 324,86 m2, o maior 56.523.669,2 m2, a média 

geral é 96.086,51 m2 e o desvio padrão é 710.767,55 m2.  A amplitude e variância 

Figura 4 – Distribuição dos distritos de São Paulo, SP.  Fonte: IBGE 
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destas medidas sugere que uma análise de distribuição de frequências dos setores 

censitários, conforme a realizada na Figura 5, é benéfica para confirmar se a escala 

censitária é útil para aferição da presença de desertos alimentares. 

O histograma indica que aproximadamente 80% dos setores censitários tem área 

que mede até 80.000 m2.  Se o formato destes polígonos se aproximarem de um 

círculo, o raio teórico máximo seria de 159,58 metros. Há que se atentar para não 

considerar como deserto alimentar o setor censitário, com área pequena, que não 

possui estabelecimento alimentar dentro de seu perímetro, mas, que haja pelo menos 

uma opção para aquisição de gêneros alimentícios, localizada fora de seu perímetro 

mas num raio de 1,93 km de seu centroide.  A metodologia a ser utilizada neste estudo 

consistirá no posicionamento do buffer, com raio de 1,93 km, no centroide do polígono 

correspondente ao setor censitário (SMOYER-TOMIC, SPENCE, et al., 2008; 

WINKLER, TURREL e PATTERSON, 2006; O'DWYER e COVENEY, 2006) e medir a 

disponibilidade de estabelecimentos alimentares localizados na área circunscrita. 

A distribuição representada na Figura 5 apresenta forte assimetria positiva com 

coeficiente de 54,67. Em função da cauda longa é recomendável analisar 

criteriosamente a distribuição à direita da mediana (41.219,38 m2).   

Figura 5 - Distribuição de frequências das áreas dos setores censitários de São Paulo, SP.  Fonte: IBGE 
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Polígonos com área de até 20.907,74 m2 estão no primeiro quartil da amostra e os 

que medem até 69.107,15 m2 no terceiro quartil, sendo certo que os outliers12 são, 

portanto, todas as medidas que superam 141.406,25 m2.  Os blocos do histograma à 

direita deste valor contêm entre 0,01% e 0,77% da amostra com média de 0,18%.  No 

entanto, o último bloco concentra 2,03% dos setores censitários, 384 no total, e trata-

se de um intervalo com piso mínimo, mas sem limite máximo, i.e., toda e qualquer 

área que exceda 500.000 m2.  Por este motivo, convém realizar uma nova análise da 

distribuição de frequências das observações contidas exclusivamente neste último 

bloco. 

A Figura 6 expõe que a área individualmente considerada de 80% dos setores 

censitários ali contemplados, notadamente todos os outliers da amostra completa, é 

inferior a 2.500.000 m2.  Cumpre ressaltar que o raio do buffer teórico máximo 

considerado na literatura, 1,93 km, corresponde a um círculo com área de 

aproximadamente 11.702.118 m2.   

A exibição de uma imagem que mostre com nitidez os contornos de todos os 

setores censitários do município de São Paulo exige ou capacidade de resolução ou 

 
12 Uma observação que excede o terceiro quartil em mais de 1,5 vezes a distância interquartil. 

Figura 6 - Distribuição de frequências dos setores censitários de São Paulo, SP com área superior a 500.000 m2.  
Fonte:  IBGE 
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um meio de exibição com dimensões que excedem as disponíveis para impressão 

deste estudo. 

Considerando estas limitações, a Figura 7 apresenta a malha formada por todos 

os setores que compõem o município de São Paulo, diferenciando aqueles que foram 

incluídos e os que foram desconsiderados desta análise.  Em comparação com a Figura 

4, resta claro que utilizar a escala de setores censitários permitirá medir com maior 

precisão a existência de desertos alimentares no município.  Sobremais, evita-se, em 

maior medida, o problema da unidade de área modificável (MAUP – Modifiable Aerial 

Unit Problem) descrito por Fotheringham, Brunsdon e Charlton (2000).  Estes autores 

indicam a existência de um viés estatístico que pode ocorrer na análise espacial de 

dados agregados por área, em que os resultados diferem quando a mesma análise é 

aplicada aos mesmos dados, porém com unidades de agregação (escalas) distintas. 
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3.2  Dados e fontes 

Nesta seção aprofunda-se a descrição dos dados utilizados e referencia-se as 

fontes onde estes foram obtidos. 

Figura 7 – Malha dos Setores Censitários de São Paulo, SP.  Fonte: IBGE 
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3.2.1 Dados espaciais 

Os dados espaciais utilizados neste estudo para descrever a área a ser analisada 

foram todos coletados do IBGE (2019).  A Divisão Político Administrativa vigente à 

época do XII Censo Demográfico está disponibilizada pela fundação através da Malha 

Municipal Digital 2010.  Estes arquivos vetoriais em formato Shapefile incluem 

camadas de feições de polígonos que retratam as malhas: Brasil; unidades da 

federação; meso e microrregiões; município; distrito; subdistrito; e setores censitários, 

com exatidão temporal correspondente à coleta dos dados censitários à época.  Estes 

arquivos foram manipulados no Sistema de Informação Geográfica ArcGIS Online 

(ESRI, Redlands, Califórnia, Estados Unidos da América).   

Para enriquecer a descrição da área a ser analisada, foi consultada também a 

Base de Informações por Setor Censitário de 2010 do IBGE.  Essa Base disponibiliza 

informações abrangendo milhares de variáveis dentre as quais citamos, como 

exemplo, rendimentos das pessoas e dos domicílios, tipologia do setor censitário e 

características do entorno dos domicílios urbanos, além de informações referentes à 

população residente em relação ao sexo, idade, cor e raça, condição no domicílio, 

pessoas responsáveis pelo domicílio, alfabetização, registro de nascimento das 

crianças de até 10 anos de idade e características dos domicílios particulares.  Esses 

dados são tabulares, disponibilizados em arquivos CSV ou XLS e com exatidão 

temporal correspondente à coleta dos dados em 2010, tendo sido manipulados no 

Microsoft Excel 2016 através do Microsoft Power Query e, subsequentemente, 

importados no ArcGIS Online para análise. 
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De acordo com a Malha Municipal Digital 2010, há 18.953 setores censitários no 

município de São Paulo, grifados em azul na Figura 8 - Malha dos Setores Censitários 

de São Paulo, SP, destacando setores excluídos, com dados protegidos ou com 

dimensões avantajadas.  Na Base de Informações são incluídos apenas os setores 

em que os domicílios particulares estejam ocupados e/ou os domicílios coletivos 

contenham pelo menos um morador.  Desta forma, a amostra contida na Malha foi 

reduzida em 590 registros, passando a haver 18.363 setores censitários na Base de 

Informações. Os setores excluídos da Malha estão grifados na Figura 8 - Malha dos 

Figura 8 - Malha dos Setores Censitários de São Paulo, SP, destacando setores excluídos, com dados 
protegidos ou com dimensões avantajadas.  Fonte: IBGE 
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Setores Censitários de São Paulo, SP, destacando setores excluídos, com dados 

protegidos ou com dimensões avantajadas em vermelho.   

O IBGE realiza esforços para proteger os dados obtidos no censo dos informantes.  

Desta forma não permite a identificação direta dos entrevistados, nem sua 

identificação por atributo ou por inferência.  Por este motivo, nos setores censitários 

em que haja menos de cinco domicílios particulares permanentes, há omissão dos 

valores da maior parte das variáveis. 

Em virtude destes esforços, reduz-se a Base de Informações em outros 181 

setores.  Desta forma, a amostra utilizável da Base de Informações dispõe de um total 

de 18.182 setores.  Os setores com dados protegidos estão destacados na Figura 8 - 

Malha dos Setores Censitários de São Paulo, SP, destacando setores excluídos, com 

dados protegidos ou com dimensões avantajadasem amarelo.   

Do subconjunto de 18.182 setores censitários descrito acima, há que se subtrair, 

ainda, quatro elementos que integram o conjunto de seis setores censitários 

desconsiderados em função de suas dimensões avantajadas, detalhado na Seção 3.1 

deste trabalho.  A amostra analisável final conta, portanto, com 18.178 setores 

censitários.  Os setores desconsiderados em função de suas dimensões avantajadas 

são apresentados em verde na Figura 8 - Malha dos Setores Censitários de São 

Paulo, SP, destacando setores excluídos, com dados protegidos ou com dimensões 

avantajadas.   

A distribuição da densidade populacional dos 18.178 setores censitários, 

entendida como o quociente formado pelo número de moradores em domicílios 

particulares permanentes e a área do setor censitário expressa em km2, está 

representada no histograma da Figura 9.   

O setor com menor densidade é ocupado por 4 moradores por km2 e o mais denso 

por 2.502.621 moradores por km2.  A mediana da distribuição é de 14.591 moradores 

por km2 e a média de 29.142 moradores por km2, havendo, portanto, forte assimetria 

positiva (11).  Para o município como um todo a densidade populacional é de 6.154 

moradores por km2. 

A distribuição revela que aproximadamente 20% das observações estão acima da 

média.  Isto implica valores extremos da distribuição muito maiores que o restante da 

amostra.  De fato, como exposto acima, o intervalo da amostra está disperso em 6 

ordens de grandeza distintas. 
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O mapa coroplético da Figura 10 mostra a variação geoespacial da densidade 

populacional no município.  Optou-se por dividir os dados em quatro intervalos.  O 

primeiro contém as menores densidades populacionais até o limite da mediana, o 

segundo os valores entre a mediana e a média, o terceiro observações entre a média 

e um desvio padrão acima dela e o quarto sendo formado por todos os valores que 

superam o limite superior do terceiro intervalo. 

Nota-se, de plano, que a densidade populacional de uma parcela relevante do 

município é menor ou igual à mediana.  Uma análise mais detalhada revela que 

83,74% da área do município é habitada por menos de 15.000 moradores por km2.  

Os setores censitários com densidade populacional entre mediana e média da 

distribuição ocupam 13,17% da área do município e estão bem distribuídos pela 

capital, com a única exceção sendo o extremo da Zona Sul onde não há setores com 

estas características.  Portanto, os 20% dos setores censitários cuja densidade 

Figura 9 - Distribuição de frequências da densidade populacional dos setores censitários de São Paulo, SP.  
Fonte: IBGE 
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populacional excede a média representam aproximadamente 3% da área total do 

município. 

Este estudo utiliza, também, as variáveis de rendimento nominal mensal médio dos 

domicílios particulares permanentes de um setor censitário, em conjunto com o 

número de domicílios particulares permanentes do mesmo setor, para calcular o 

rendimento nominal mensal médio dos domicílios particulares permanentes de um 

determinado setor censitário.  O resultado obtido, permite realizar uma avaliação do 

nível de privação relativa entre setores. 

Figura 10 - Distribuição da densidade populacional de São Paulo, SP.  Fonte: IBGE 
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Esta avaliação relativa é fundamental uma vez que, por construção, desertos 

alimentares só poderão ser encontrados em áreas que vivenciam algum grau de 

privação quando comparadas a outras do mesmo município.  Não há que se falar em 

bairros afluentes experimentando as agruras relacionadas à indisponibilidade de 

estabelecimentos alimentares localizados dentro de suas fronteiras, se seus 

habitantes detêm orçamento suficiente para deslocarem-se pela cidade, em qualquer 

modal de transporte, para realizarem suas compras13.   

Neste sentido, adota-se uma definição de pobreza relativa, similar à utilizada na 

União Europeia, em que o cidadão que perceba renda igual ou inferior a 60% da 

mediana do município é considerado pobre (BRADSHAW e MAYHEW, 2011).   

Ocorre que o IBGE não disponibiliza, strictu sensu, os microdados14 de renda 

obtidos no Censo.  Desta forma não há como se construir uma mediana da renda de 

cada um dos setores censitários.  Apesar da limitação estatística inerente à utilização 

de médias para descrever distribuições assimétricas, o único dado disponível é uma 

média da renda nominal mensal dos domicílios particulares permanentes na 

circunscrição do setor censitário.  Desta forma só é possível realizar uma mediana da 

distribuição das médias e não uma verdadeira mediana da renda.    

A Figura 11 apresenta a distribuição do rendimento nominal mensal médio por 

domicílio particular permanente nos setores censitários do município.  Esses dados 

revelam duas questões fundamentais para a análise pretendida neste estudo.  A 

primeira é que em aproximadamente 16% dos setores censitários (2.871 no total), 

esta variável adotou um valor que representa 60% ou menos da mediana da 

distribuição, a saber, R$ 1.397,39.  Em outras palavras, quase 16% dos setores 

censitários experimentam alto grau de privação (e, em alguns casos, pobreza 

extrema) em relação a outros do mesmo município.  O bloco que contém o valor 

correspondente a 60% da mediana está grifado em amarelo para facilitar a sua 

identificação.   

 
13 Nesta mesma esteira pode-se argumentar que os cidadãos mais ricos podem adquirir seus gêneros 
alimentícios pela internet e pagar eventual taxa de entrega cujo impacto em seus orçamentos é 
diminuto. 
14 O maior detalhamento e granularidade possível das informações apresentadas de forma agregadas 
na Base.  Neste caso específico equivaleria ao IBGE fornecer a renda de cada um dos domicílios e/ou 
pessoas que responderam aos agentes censitários.  A fundação oferece microdados referentes apenas 
às áreas de ponderação do município, com seus respectivos pesos amostrais.  Há apenas 310 áreas 
de ponderação no município de São Paulo sendo inviável portanto construir a mediana do rendimento 
nominal mensal de cada setor censitário contemplado nesta análise.   
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A segunda questão é que aproximadamente 20% dos setores censitários 

perceberam renda nominal mensal média maior do que o dobro da mediana, a saber, 

mais do que R$ 5.000,00.  Nestes setores apesar de ser possível não haver nenhum 

tipo de estabelecimento alimentar, não se pode argumentar que sejam estes distritos 

verdadeiros desertos alimentares.  A renda dos que ali habitam é de tal monta que 

não se pode argumentar que eles vivem os efeitos de desertos alimentares. 

A Figura 12 retrata a distribuição de renda no município de São Paulo considerados 

apenas os setores censitários que não foram excluídos da Base de Informações, não 

contenham exclusivamente dados protegidos e cujas dimensões não sejam 

demasiadamente grandes conforme descritas anteriormente.   

As classes da legenda do mapa coroplético foram escolhidas de forma a 

representar o nível de 60% da mediana da renda nominal média observada no 

município (R$ 1.400), a mediana em si (R$ 2.330), a média da distribuição (R$ 3.610) 

e o último intervalo utilizado abaixo do qual estão aproximadamente 80% das 

observações (R$ 5.100). 

A Figura 12 mostra que as áreas mais abastadas da cidade, representadas pelo 

amarelo claro, estão concentradas na região centro-oeste.  Praticamente não há 

setores censitários com a mesma cor fora da região central com exceção de algumas 

Figura 11 - Distribuição de frequências do rendimento nominal mensal médio dos domicílios particulares 
permanentes de um setor censitário de São Paulo, SP.  Fonte: IBGE 
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áreas da zona norte e leste.  Por sua vez as áreas menos favorecidas estão 

localizadas nas periferias do município, especialmente na região sul, seguida pelo 

extremo da região leste e do extremo noroeste.     

A Figura 13 destaca, em vermelho, os setores censitários cuja renda é inferior a 

60% da mediana da distribuição da renda nominal mensal média do município.  Estes 

são os mesmos setores grifados em vermelho escuro na Figura 12 e localizados à 

esquerda do bloco amarelo (inclusive) do histograma da Figura 11.  Isto facilita a 

visualização dos setores e configura a amostra final de setores censitários, totalizando 

2.871 registros, que serão doravante considerados neste estudo. 

Figura 12 - Distribuição de renda em São Paulo, SP.  Fonte: IBGE 
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3.2.2 Localização dos estabelecimentos alimentares 

Para se localizar os estabelecimentos alimentares realizou-se consulta aos Dados 

Públicos do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas mantido pela RFB.  Estes 

arquivos posicionais em TXT relacionam cadastros únicos com, entre outras 

informações, sua situação cadastral15, a classificação nacional de atividades 

 
15 A situação cadastral de um CNPJ pode ser: nula, ativa, suspensa, inapta ou baixada.  Para os fins 
deste estudo interessam apenas os CNPJs cuja situação seja ativa. 

Figura 13 - Distribuição dos setores censitários com renda inferior a 60% da mediana de São Paulo, SP.  
Fonte: IBGE 
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econômicas (CNAE)16 adotada e endereço completo.  Os dados foram importados 

para manipulação no Microsoft Excel 2016, mediante consulta no Microsoft Power 

Query, selecionando apenas as empresas localizadas no município de São Paulo 

cujas CNAEs correspondessem às elencadas na Tabela 1.   

A query resultou em 118.730 registros sendo que aproximadamente metade da 

amostra é constituída por lanchonetes, casas de chá e de sucos bem como 

restaurantes e assemelhados, considerados na literatura como estabelecimentos cuja 

oferta de alimentos é de pior qualidade (LIU, WILSON, et al., 2007; BAKER, 

SCHOOTMAN, et al., 2006; BLOCK e KOUBA, 2006; FRANK, GLANZ, et al., 2006).   

Os resultados da query, tabulados em CSV, foram geocodificados17 por meio da 

Interface de Programação de Aplicação (API) do Google Maps e importados para o 

Sistema de Informação Geográfica ArcGIS Online para que pudessem ser 

manipulados.  As coordenadas obtidas por meio deste processo contam com cinco 

casas decimais, conferindo uma precisão de 1,0247 metros na superfície terrestre 

quando medidos a 23° de latitude18 (WIKIPEDIA CONTRIBUTORS, 2019).      

Ressalta-se que a utilização dos dados da RFB, em conjunto com a API do Google 

Maps, para localizar geograficamente os estabelecimentos alimentares circunscritos 

pelo município, é uma importante inovação metodológica no contexto da literatura 

revisada no Capítulo 2 deste estudo. 

 

 

 

 
16 Segundo o IBGE “A CNAE é a classificação oficialmente adotada pelo Sistema Estatístico Nacional 
na produção de estatísticas por tipo de atividade econômica, e pela Administração Pública, na 
identificação da atividade econômica em cadastros e registros de pessoas jurídicas”. (IBGE, 2018) 
17 Processo que converte endereços (logradouro, número, CEP etc.) em coordenados geográficas 
(latitude e longitude), que podem, então, ser utilizadas como marcadores em mapas. 
18 A cidade de São Paulo está localizada próxima ao Trópico de Capricórnio a 23,27° S e, portanto, 
optou-se por referenciar a precisão a 23° de latitude. 
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O presente estudo moderniza a metodologia empregada até então para identificar 

desertos alimentares uma vez que se alicerça nos dados da RFB para obter a amostra 

relevante dos estabelecimentos alimentares localizados no município de São Paulo.  

Ainda, ao invés de utilizar apenas o CEP, faz uso do logradouro e número exato de 

cada estabelecimento para conduzir o processo de geocodificação.  Por fim, foram 

analisados todos os setores censitários do município sem que houvesse necessidade 

de amostragem. 

CNAE Descrição da Atividade Econômica Registros %  Total 

5611-2/03 Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 36.392 30,65% 

5611-2/01 Restaurantes e similares 23.996 20,21% 

4712-1/00 

Comércio varejista de mercadorias em geral, com 

predominância de produtos alimentícios - minimercados, 

mercearias e armazéns 

16.094 13,55% 

4729-6/99 

Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou 

especializado em produtos alimentícios não especificados 

anteriormente 

14.203 11,96% 

4724-5/00 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 6.974 5,87% 

4721-1/02 Padaria e confeitaria com predominância de revenda 6.787 5,72% 

4721-1/04 
Comércio varejista de doces, balas, bombons e 

semelhantes 
4.767 4,01% 

4722-9/01 Comércio varejista de carnes 3.909 3,29% 

4721-1/03 Comércio varejista de laticínios e frios 2.264 1,91% 

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

predominância de produtos alimentícios - supermercados 
1.783 1,50% 

4711-3/01 
Comércio varejista de mercadorias em geral, com 

predominância de produtos alimentícios hipermercados 
554 0,47% 

4722-9/02 Comércio varejista de pescados 545 0,46% 

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

conveniência 
468 0,39% 

Tabela 1 - CNAEs consideradas na análise 
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3.3 Modelos de desertos alimentares 

Um processo genérico, ilustrado na Figura 14 (D'ACOSTA, 2015), é empregado 

em cada um dos métodos descritos nesta seção.  Os dados foram preparados 

mediante os processos e manipulações descritos anteriormente neste capítulo.  Os 

parâmetros que constituem um deserto alimentar serão definidos para cada método e 

utilizados na busca para identificar desertos alimentares. 

3.3.1 Método 1: Proximidade 

Na literatura revisada no Capítulo 2, a identificação de desertos alimentares 

fazendo uso do critério de proximidade é a mais amplamente utilizada.  De acordo 

com este critério, afere-se a existência de supermercados, hipermercados, 

minimercados, mercearias, armazéns, estabelecimentos especializados em 

hortifrutigranjeiros, peixarias e açougues, numa distância que possa, razoavelmente, 

ser percorrida à pé (VER PLOEG, BRENEMAN, et al., 2009).  A distância relevante é 

a medida entre o centroide de um setor censitário e o estabelecimento alimentar mais 

próximo (LARSEN e GILLILAND, 2008; APPARICIO, CLOUTIER e SHEARMUR, 

2007; ZENK, SCHULZ, et al., 2005).  

Encontrar bases de 
dados úteis para 

análise e preparar 
os dados

Definir parâmetros 
que constituem 

desertos 
alimentares

Aplicar os 
parâmetros

Analizar os 
resultados

Figura 14 - Metodologia para localizar desertos alimentares 
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As espécies de estabelecimentos alimentares citadas são consideradas com as 

que oferecem os gêneros alimentares mais nutritivos (CASPI, SORENSEN, et al., 

2012) . 

Utilizando o ArcGIS Online fez-se com que cada estabelecimento alimentar fosse 

tratado como “instalação”.  Na sequência, traçou-se um círculo, com raio teórico de 

1,93 km, partindo de cada instalação.  Os setores censitários, cuja renda nominal 

mensal é inferior a 60% da mediana da distribuição das médias de renda dos setores 

censitários do município e, cujo centroide não esteja coberto pelo círculo teórico 

traçado ao redor de pelo menos uma instalação, foi ser considerado um deserto 

alimentar.  A Figura 15 apresenta um esquema indicando o fluxo das ações realizadas 

para identificação dos desertos alimentares pelo método da proximidade, no município 

de São Paulo. 

3.3.2 Método 2: Densidade 

Desertos alimentares também podem ser identificados por meio da aferição da 

densidade de estabelecimentos alimentares que atendem um determinado setor 

censitário (LARSEN e GILLILAND, 2008; AUSTIN, MELLY, et al., 2005; BLOCK, 

SCRIBNER e DESALVO, 2004; CLARKE, EYRE e GUY, 2002).  O primeiro passo da 

Encontrar e 
preparar os dados

• Geocodificar os endereços dos estabelecimentos alimentares.
• Calcular a renda nominal mensal média dos setores censitários, gerar uma distribuição dos resultados e identificar setores em que a 

renda é menor do que 60% da mediana.
• Mapear os dados geocodificados e setores censitários.

Definir os 
parâmetros

• Todo setor censitário;
• Cuja renda média seja inferior a 60% da mediana da distribuição de renda no município, e;
• Cujo centroide não esteja coberto por pelo menos um círculo teórico de raio de 1,93 km partindo de um estabelecimento alimentar 

geocodificado

Aplicar os 
parâmetros

• Definir os estabelecimentos alimentares como "instalações" no ArcGIS Online
• Definir a área de serviço de uma instalação como  um círculo com raio de 1,93 km
• Selecionar os setores censitários, com renda média inferior a 60% da mediana da distribuição de renda no município, e cujo centroide 

não esteja coberto pela área de serviço de uma instalação.  Para tanto, utilizar a ferramenta "Select by Location" com a opção "Have 
their centroid in the source layer feature" selecionada.  

Analizar os 
resultados

• Definição e caracterização dos desertos alimentares do município de São Paulo e definição de ações para minimização do problema

Figura 15 - Metodologia para localizar desertos alimentares utilizando modelo de Proximidade 



57 
 

técnica resume-se em contar a quantidade de estabelecimentos que se encontram 

dentro do setor censitário.   

Isso pode ser feito atribuindo supermercados, hipermercados, minimercados, 

mercearias, armazéns, estabelecimentos especializados em hortifrutigranjeiros, 

peixarias e açougues, a determinado setor censitário caso suas coordenadas 

geográficas encontrem-se dentro da circunscrição do setor.   

Atribuiu-se uma contagem de um para cada estabelecimento alimentar localizado 

dentro do setor sendo estudado.  Ressalta-se que os setores censitários 

contemplados por este método são apenas aqueles cuja renda média tenha sido 

inferior a 60% da renda mediana percebida no município. 

Na sequência, calculou-se o quociente formado pelo resultado da contagem 

descrita acima e a densidade populacional do mesmo setor censitário.  Por meio deste 

procedimento, obteve-se o número de estabelecimentos alimentares que servem uma 

determinada quantidade de pessoas dentro de uma área com dimensões conhecidas.  

Isso atribuiu mais significado à comparação de densidades entre setores censitários 

uma vez que se trata de um número relativo ao invés de absoluto. 

Os setores censitários em apreço foram classificados de acordo com o quociente 

descrito acima em quartis (APPARICIO, CLOUTIER e SHEARMUR, 2007).  Os 

setores localizados no último quartil, ou seja, aqueles com menor quantum de 

estabelecimentos por morador por km2, foram considerados desertos alimentares. 

A Figura 16 apresenta um esquema indicando o fluxo das ações realizadas para 

identificação dos desertos alimentares pelo método da densidade, no município de 

São Paulo.  
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3.3.3 Método 3: Competição 

Um setor censitário em que haja predominância de estabelecimentos alimentares 

que ofertam gêneros com alta densidade energética, vis-à-vis estabelecimentos que 

comercializam ingredientes ideais para uma dieta saudável, pode ser considerado um 

pântano alimentar (ROSE, BODOR, et al., 2009).   

Uma forma de se medir o grau de competição que existe entre os dois tipos de 

estabelecimentos em um setor censitário, é medir a distância de seu centroide para o 

estabelecimento saudável e compará-la com a distância para o estabelecimento 

menos sadio.   

Estes raios podem ser medidos com a ferramenta “Find Nearest” do ArcGIS Online 

que mede a distância entre dois pontos de interesse calculando a menor separação 

Encontrar e 
preparar os dados

• Geocodificar os endereços dos estabelecimentos alimentares.
• Calcular a renda nominal mensal média dos setores censitários, gerar uma distribuição dos resultados e identificar setores em

que a renda é menor do que 60% da mediana.
• Calcular a densidade populacional por setor censitário e carregar
• Mapear os dados geocodificados dos estabelecimentos, informações de renda nominal mensal e densidade populacional

Definir os 
parâmetros

• Densidade de estabelecimentos alimentares em função do número de moradores e área do setor censitário

Aplicar os 
parâmetros

• No ArcGIS Online, adicionar um campo para contar a quantidade de estabelecimentos alimentares
• Atribuir um valor de 1 para cada estabelecimento alimentar contemplado pela contagem
• Utilizar a função "Join based on spatial location" para relacionar os estabelecimentos alimentares ao setor censitário que o 

circunscreve
• Criar um nova variável Estab_Ponderado que armazene o resultado do quociente formado pela contagem de estabelecimentos 

alimentares e a densidade populacional do setor censitário.
• Fazer uma classificação destes quocientes em quartis

Analizar os 
resultados

• Definição e caracterização dos desertos alimentares do município de São Paulo e definição de ações para minimização do 
problema

Figura 16 - Metodologia para localizar desertos alimentares utilizando modelo de Densidade 
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entre eles.  O resultado pode ser ou uma medida euclidiana ou do menor trajeto a ser 

percorrido a pé, sendo que neste estudou optou-se por esta segunda métrica.   

Assim dividiu-se a distância do centroide do setor censitário para o 

estabelecimento saudável pela distância para o estabelecimento menos salutar para 

se obter um quociente que indica quão pantanoso é o setor.  Setores cujos quocientes 

são maiores que 1 são considerados pântanos, enquanto quocientes menores que 1 

indicam configurações mais saudáveis (GALLAGHER, 2008)19. 

Fez-se necessário determinar quais espécies de estabelecimentos comercializam 

gêneros saudáveis e quais vendem alimentos energeticamente densos.  Assim, forma 

utilizadas as CNAEs elencadas em Tabela 2 para agrupar e classificar os 

estabelecimentos alimentares em duas categorias: os que comercializam gêneros de 

alta densidade energética e os que vendem produtos de alta densidade nutricional.   

Os estudos revisados no Capítulo 2 apresentam classificações para 

supermercados, minimercados, restaurantes, fast foods e lojas de conveniência 

(APPARICIO, CLOUTIER e SHEARMUR, 2007; LIU, WILSON, et al., 2007; BAKER, 

SCHOOTMAN, et al., 2006; BLOCK e KOUBA, 2006; FRANK, GLANZ, et al., 2006).  

No entanto, como há 13 CNAEs relevantes para esta dissertação que precisaram ser 

classificadas, utilizamos as classificações da literatura quando possível e por 

similaridade quando não existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 - Contribuição para alimentação saudável por CNAE 

 
19 A autora analisa o quociente de cada quarteirão que integra o setor censitário e subsequentemente 
compõe uma média, ponderada pela população de cada quarteirão, para calcular o quociente do setor 
censitário.  Uma vez que a Base do IBGE não fornece o número de habitantes por quarteirão, optou-
se por calcular o quociente do setor censitário diretamente. 
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CNAE Descrição da Atividade Econômica Densidade 

5611-2/03 Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares Energética 

5611-2/01 Restaurantes e similares Energética 

4721-1/02 Padaria e confeitaria com predominância de revenda Energética 

4721-1/04 Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes Energética 

4721-1/03 Comércio varejista de laticínios e frios Energética 

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

4712-1/00 

Comércio varejista de mercadorias em geral, com 

predominância de produtos alimentícios - minimercados, 

mercearias e armazéns 

Nutricional 

4729-6/99 

Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou 

especializado em produtos alimentícios não especificados 

anteriormente 

Nutricional 

4724-5/00 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros Nutricional 

4722-9/01 Comércio varejista de carnes Nutricional 

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

predominância de produtos alimentícios - supermercados 
Nutricional 

4711-3/01 
Comércio varejista de mercadorias em geral, com 

predominância de produtos alimentícios hipermercados 
Nutricional 

4722-9/02 Comércio varejista de pescados Nutricional 

Encontrar e 
preparar os dados

• Geocodificar os endereços dos estabelecimentos alimentares.
• Calcular a renda nominal mensal média dos setores censitários, gerar uma distribuição dos resultados e identificar setores em que a renda é menor do que 

60% da mediana.
• Mapear os dados geocodificados e setores censitários.

Definir os 
parâmetros

• Setores censitários em que é mais difícil encontrar alimentos com alto valor nutritivo do que os energeticamente densos, são considerados pântanos 
alimentares.

• Utilizar proporção formada entre distâncias para estabelecimentos saudáveis em relação aos com menos escolhas salubres para determinar existência de 
pântanos alimentares,

Aplicar os 
parâmetros

• Calcular a distância do centroide do setor censitário até o estabelecimento alimentar saudável mais próximo.  Criar a variável Dist_SAUD para armazenar 
este resultado.

• Calcular a distância do centroide do setor censitário até o estabelecimento alimentar que comercializa gêneros energitcamente densos.  Criar a variável 
Dist_ENER para aramzenar este resultado.

• Criar a variável Ratio_Pantano para armazenar o resultado obtido pela divisão de Dist_SAUD por Dist_ENER.
• Classificar os setores censitários conforme resultado do Ratio_Pantano 

Analizar os 
resultados

• Definição e caracterização dos desertos alimentares do município de São Paulo e definição de ações para minimização do problema

Figura 17 - Metodologia para localizar desertos alimentares utilizando modelo de Competição 
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4 RESULTADOS 

Conforme metodologia apresentada anteriormente, buscou-se identificar a 

existência de desertos alimentares no município de São Paulo por meio de três 

modelos distintos.   

A cidade sub examine é formada por 18.932 setores censitários conforme malha 

disponibilizada pelo IBGE.  Alguns setores foram excluídos desta análise ou por não 

haver domicílios particulares ocupados, ou por conterem amostra de domicílios 

diminuta sendo, portanto, passível de expor dados sensíveis ou, ainda, em razão de 

suas dimensões avantajadas.  A amostra analisável é constituída, portanto, por 18.178 

setores censitários.   

Desertos alimentares só existem em setores censitários que vivem em pobreza em 

relação aos outros setores do mesmo município.  Este estudo classificou os setores 

censitários que percebem renda média de até 60% da mediana da distribuição das 

rendas nominais mensais médias de todos os setores (R$ 1.397,39) como aqueles 

que enfrentam os resultados da escassez de recursos.  Do conjunto descrito 

anteriormente, há apenas 2.871 setores censitários cuja renda está contida neste 

limite e que compõem a amostra analisável final. 

Ante o exposto, investigou-se se, exclusivamente em áreas menos afortunadas da 

cidade, há dificuldade de se encontrar alimentos com alto valor nutritivo.  Esta 

dificuldade foi medida em função de três quesitos: proximidade dos estabelecimentos 

alimentares; quantidade de estabelecimentos numa determinada área; e distância de 

estabelecimentos que comercializam produtos de alto valor nutricional vis-à-vis a 

distância de estabelecimentos que vendem produtos com alta densidade energética 

na mesma área. 

4.1 Método 1: Proximidade 

O modelo de proximidade é o mais utilizado na literatura (ROSE, BODOR, et al., 

2009; PEARCE, HISCOCK, et al., 2008; LARSEN e GILLILAND, 2008; BODOR, 

ROSE, et al., 2008; APPARICIO, CLOUTIER e SHEARMUR, 2007; LIU, WILSON, et 

al., 2007; BLOCK e KOUBA, 2006; ZENK, SCHULZ, et al., 2005; AUSTIN, MELLY, et 

al., 2005).  Ele considera o quão accessíveis, em termos unicamente espaciais, são 
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os estabelecimentos alimentares que servem um determinado setor censitário para 

seus habitantes.  Com este método busca-se identificar setores censitários cujo 

centroide não esteja coberto pela área de serviço de pelo menos um estabelecimento 

alimentar.  Frisa-se que são de interesse apenas os estabelecimentos alimentares 

cuja CNAE esteja associada à venda de produtos com alto valor nutricional.  São 

excluídos, portanto, estabelecimentos associados à venda de gêneros alimentícios 

com alta densidade energética.  A Tabela 3 elenca os sete tipos de estabelecimentos 

alimentares considerados nesta análise.   

 

Tabela 3 – CNAEs (Classificação Nacional de atividades econômicas) consideradas na análise por Proximidade 

 

Foram carregadas as coordenadas geográficas dos 44.062 estabelecimentos 

alimentares cujas CNAEs estão elencadas na Tabela 3.  Carregou-se, também, a 

camada contendo a malha de polígonos representando os setores censitários do 

município.  A esta camada aplicou-se um filtro para que fossem representados 

graficamente apenas os polígonos correspondentes aos setores censitários cuja 

renda média é inferior a 60% da mediana da distribuição de renda do município, de 

maneira similar ao que está simbolizado na Figura 13 - Distribuição dos setores 

censitários com renda inferior a 60% da mediana. 

CNAE Descrição da Atividade Econômica Densidade # 

4712-1/00 

Comércio varejista de mercadorias em geral, com 

predominância de produtos alimentícios - 

minimercados, mercearias e armazéns 

Nutricional 16.094 

4729-6/99 

Comércio varejista de produtos alimentícios em geral 

ou especializado em produtos alimentícios não 

especificados anteriormente 

Nutricional 14.203 

4724-5/00 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros Nutricional 6.974 

4722-9/01 Comércio varejista de carnes Nutricional 3.909 

4711-3/02 

Comércio varejista de mercadorias em geral, com 

predominância de produtos alimentícios - 

supermercados 

Nutricional 1.783 

4711-3/01 

Comércio varejista de mercadorias em geral, com 

predominância de produtos alimentícios - 

hipermercados 

Nutricional 554 

4722-9/02 Comércio varejista de pescados Nutricional 545 
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Com estas informações criou-se um mapa de pontos de contagem exibido na 

Figura 18.  Em função do número elevado de estabelecimentos alimentares que se 

almeja exibir e, levando-se em consideração que cada ponto representa um único 

estabelecimento, a visualização clara de padrões resta prejudicada. 

Apesar da dificuldade de visualização, ainda é possível notar que grandes 

extensões dos setores censitários da Zona Sul considerados na análise, possuem 

pouca ou nenhuma cobertura de estabelecimentos alimentares.  Pode-se dizer o 

mesmo para o extremo noroeste do município.  Por outro lado, apesar de haver muitos 

setores censitários localizados nas extremidades da Zona Leste, nota-se que o 

Figura 18 - Distribuição dos estabelecimentos alimentares que comercializam gêneros alimentícios com alto valor 
nutricional em São Paulo, SP. 
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nordeste do município possui uma ampla cobertura de estabelecimentos alimentares 

considerados nesta análise.  Por fim, os setores censitários localizados no centro do 

município estão abastecidos adequadamente pelos estabelecimentos alimentares 

aqui considerados.   

Buscando amenizar o efeito do grande número de pontos de contagem, de maneira 

que se pudesse visualizar padrões com maior nitidez, criou-se na Figura 19 um mapa 

de calor com as mesmas informações.  Este mapa confirma que alguns setores na 

extremidade sul e sudoeste do município não tem cobertura alguma de 

estabelecimentos alimentares.  Os setores censitários localizados ao noroeste do 

município, e no extremo norte, aparentam ter uma cobertura modesta e, em alguns 

casos, inexistente.  Em relação à extremidade leste do município, a porção mais ao 

Figura 19 - Mapa de calor dos estabelecimentos alimentares que comercializam gêneros alimentícios com alto 
valor nutricional em São Paulo, SP. 

Alta concentração 

Baixa concentração 
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norte aparenta ter uma cobertura eficaz enquanto a região mais ao sul tem uma 

cobertura modesta.  

Ocorre que a precisão do mapa de calor ainda não permite a aferição precisa de 

quantos setores censitários estão fora da zona de cobertura dos estabelecimentos 

alimentares considerados neste método.  Isto se dá porque a área de influência de 

cada estabelecimento varia de acordo com a escala utilizada para visualização.  Desta 

forma, segue-se o método de proximidade para determinar este resultado com 

exatidão.  Para tanto, utilizou-se a ferramenta de análise “localizar centroides” para 

fixar o centroide de cada setor censitário contemplado na análise.  Optou-se por 

Figura 20 - Desertos alimentares em São Paulo, SP, identificados por meio do Método 1: Proximidade 
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calcular os centroides por meio da técnica “contido por feições de entrada”.  Assim, o 

resultado fornecido pelo sistema representa o ponto mais próximo do verdadeiro 

centroide do polígono, porém, forçosamente localizado na circunscrição da forma.  

Criou-se, então, uma nova camada nova para manipulação contendo os centroides.   

Com as camadas dos estabelecimentos alimentares, polígonos dos setores 

censitários e seus respectivos centroides, empregou-se a ferramenta “encontrar locais 

existentes” para consultar quais centroides não estavam a uma distância de no 

máximo 1,93 km de algum estabelecimento alimentar, a ser percorrida a pé, pelas 

faces dos logradouros.  Este método caracterizou 10 setores censitários, com renda 

inferior a 60% da mediana da distribuição de renda do município, como desertos 

alimentares, uma vez que seus centroides estão distantes em mais de 1,93 km de 

estabelecimentos alimentares que comercializam gêneros com alta densidade 

nutricional.  A Figura 20 - Desertos alimentares em São Paulo, SP, identificados por 

meio do Método 1: Proximidademostra a localização exata destes setores, grifados 

em amarelo e, fornece uma visão geral da mesorregião em que se localiza o município 

com grifos para indicar o setor retratada no mapa.  Assim sendo, nota-se que os 

desertos alimentares estão todos localizados na extremidade sul da capital sendo que 

há três no distrito do Grajaú, cinco em Marsilac e dois em Parelheiros.  

 A soma de moradores em domicílios particulares nestes setores censitários é 

apenas 978.  Portanto, de uma população de 11.207.83 habitantes que habitam o 

município de São Paulo, os 10 desertos alimentares considerados nesta análise 

abrigam menos de 0,01% deste montante.  

O número reduzido de habitantes se deve ao fato de que estes setores estão 

localizados em Áreas de Proteção Ambiental.  Metade dos setores sub examine 

encontram-se abrigados pela Área de Proteção Ambiental Capivari-Monos, criada 

pela Lei Municipal Ordinária 13.136 de 09 de junho de 2001, que requer a concessão 

de licenciamento ambiental para, entre outras atividades, todo e qualquer 

parcelamento do solo, estabelecimento de condomínios, movimentação de terra, 

supressão da cobertura vegetal e implantação de infraestrutura, inclusive sanitária, 

nos loteamentos já existentes.  Outros quatro setores estão situados na Área de 

Proteção Ambiental Bororé-Colônia em que as mesmas atividades também são 

restritas.  Por fim, um setor é ocupado, em grande parte, pelo Guarapiranga Golf & 

Country Club, em área lindeira à represa de mesmo nome, em que se proíbe a 

ocupação sem licenciamento.  
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Conforme exposto anteriormente, este método tem algumas limitações.  Em 

primeiro lugar, ele não considera a topologia da área ocupada pelo município 

(CHARREIRE, CASEY, et al., 2010).  Há cenários prováveis em que o centroide de 

um setor censitário é coberto pelo buffer de um estabelecimento alimentar, porém, o 

trajeto a ser percorrido é demasiadamente íngreme.  A depender do esforço 

dispendido para chegar ao estabelecimento alimentar, uma conclusão alternativa é 

que aquele setor censitário está inserto em um deserto alimentar (SALLIS, OWEN e 

FISHER, 2008). 

Cumpre também ressaltar que também não foi possível eliminar por completo o 

MAUP (FOTHERINGHAM, BRUNSDON e CHARLTON, 2000).  Certos setores 

censitários maiores podem ter uma parcela de seu polígono coberta pela área de 

serviço de um estabelecimento alimentar.  No entanto, a área de serviço não é grande 

o suficiente para cobrir o centroide.  Nestas condições, o setor foi considerado como 

um deserto alimentar completo, apesar de que parte de seus habitantes tem acesso 

a um estabelecimento alimentar dentro de uma distância que se julga razoável (DIAS, 

OLIVEIRA, et al., 2002).  Há casos em que o centroide é coberto por um único 

estabelecimento alimentar e, encontra-se muito próximo da circunferência do buffer, 

fazendo com que metade do setor não tenha acesso a alimentos nutritivos e mesmo 

assim o setor não é considerado um deserto alimentar.  

O método também não considera a facilidade com que o pedestre consegue 

caminhar pelo trajeto traçado (CYNTHIA, PURCIEL-HILL, et al., 2011; BOOTH, 

MAYER, et al., 2001).  Pode não haver calçadas adequadas, ou haver pouca 

segurança no cruzamento de certas ruas e avenidas bem como outras considerações 

de segurança pública que tornam o trajeto impraticável. 

4.2  Método 2: Densidade 

Este método mede a quantidade de estabelecimentos alimentares que 

comercializam alimentos com alto valor nutritivo, localizados em um determinado setor 

censitário habitado por um número conhecido de moradores.  Trata-se, portanto, de 

aferir a densidade de estabelecimentos alimentares por morador.  Assim como no 

Método 1, foram considerados apenas os setores censitários onde a renda percebida 

é inferior a 60% da mediana da distribuição de renda média no município de São Paulo 

e apenas os estabelecimentos das espécies elencadas na Tabela 3. 
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Utilizou-se a camada de estabelecimentos alimentares relevante, a malha de 

polígonos que representam os setores censitários menos abastados do município de 

São Paulo e a informação de número de habitantes por setor censitário.  

Um campo de “contagem” foi adicionado à camada de estabelecimentos 

alimentares.  Para cada estabelecimento atribuiu-se o valor de um.  Os pontos 

representando os estabelecimentos foram então agregados espacialmente ao setor 

censitário que os circunscreve e um novo campo de “contagem” realizou a soma de 

todos os estabelecimentos agregados para aquele setor.  Desta forma, calculou-se 

quantos estabelecimentos alimentares ocupavam um determinado setor censitário. 

O resultado desta contagem indica que há entre 0 e 41 estabelecimentos 

alimentares por setor censitário considerado nesta análise, com média de 1,76, 

mediana 1,00 e desvio padrão 2,46.  Estas estatísticas descritivas implicam assimetria 

positiva de 3,47 para esta distribuição que está representada na Figura 21.   

Dos 2.871 setores considerados na amostra aproximadamente 1.121 (39%) não 

contam com nenhum estabelecimento alimentar em sua circunscrição e, portanto, são 

considerados desertos alimentares.  Estes setores representam 40,5% da área e 

29,7% da população amostral.   

Figura 21 - Distribuição dos estabelecimentos alimentares nutricionais nos setores censitários de São Paulo, SP, 
com baixa renda 
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Por outro lado, aproximadamente 50% dos setores tem entre 1 e 4 

estabelecimentos alimentares dentro de suas fronteiras.  Desta forma divide-se a 

quantidade de estabelecimentos por setor censitário em quatro intervalos conforme 

metodologia aplicada por Apparicio et al. (2007).  No caso que ora se analisa, o 

primeiro intervalo não tem acesso a estabelecimentos alimentares em sua 

circunscrição, o segundo tem baixo acesso contando com apenas 1 estabelecimento, 

o terceiro tem acesso adequado contando com até 3 estabelecimentos e o quarto tem 

acesso elevado contando com 4 ou mais estabelecimentos dentro de suas fronteiras.  

A  

 

Tabela 4 - Categorias de acesso a estabelecimentos alimentares (número absoluto) no município de São Paulo, 
SP 

 

 

 

 resume esta abordagem oferecendo maiores detalhes sobre a participação 

relativa no total em termos de números de setores, área e população. 

 

Tabela 4 - Categorias de acesso a estabelecimentos alimentares (número absoluto) no município de São Paulo, 
SP 

 

 

Categoria de 

Acesso 

Número de 

Estabelecimentos 

Número 

de 

Setores 

% do 

Número 

% 

da 

Área 

% da 

População 

Deserto 

Alimentar 
0 1.121 39,0 40,5 29,7 

Baixo 1 605 21,1 23,7 20,1 

Adequado 2-3 691 24,1 18,4 27,1 

Elevado ≥4 454 15,8 17,4 23,1 
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Os resultados obtidos com este método foram carregados em um mapa coroplético 

(Figura 22 - Número absoluto de estabelecimentos alimentares por setor censitárioque 

demonstra haver dois agrupamentos de setores censitários com acesso “Adequado” 

ou “Elevado” a estabelecimentos alimentares.  O primeiro encontra-se na extremidade 

leste do município (em especial no centro e norte desta região).  Este achado 

esclarece que o núcleo encontrado na mesma região no mapa de calor da Figura 19 

deve-se, em grande parte, aos estabelecimentos alimentares localizados nos setores 

censitários mais pobres.   

O segundo agrupamento encontra-se na região sudoeste da cidade.  

Diferentemente do primeiro agrupamento não há sobreposição geográfica entre os 

achados obtidos com o Método 2 e os descritos em 4.1. 

Categoria de 

Acesso 

Número de 

Estabelecimentos 

Número 

de 

Setores 

% do 

Número 

% 

da 

Área 

% da 

População 

Deserto 

Alimentar 
0 1.121 39,0 40,5 29,7 

Baixo 1 605 21,1 23,7 20,1 

Adequado 2-3 691 24,1 18,4 27,1 

Elevado ≥4 454 15,8 17,4 23,1 
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Ressalta-se que os dez setores censitários categorizados como desertos 

alimentares por meio do Método 1 (Proximidade), foram confirmados como tal nos 

resultados obtidos pela aplicação do Método 2.  

A Figura 23 transforma os resultados expressos na Figura 22 dividindo o número 

absoluto de estabelecimentos alimentares presentes em um setor censitário pela sua 

respectiva população.  Sabemos pela Figura 9 que há ampla variação nas medidas 

de densidade populacional entre os setores censitários e por isso justifica-se essa 

transformação.  Desta forma obtém-se uma densidade de estabelecimentos 

alimentares por medida populacional que melhor expressa o grau de acesso dos 

Figura 22 - Número absoluto de estabelecimentos alimentares por setor censitário em São Paulo, 
SP. 
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habitantes da região a estabelecimentos alimentares ali localizados.  Em função da 

distribuição da densidade calculada e para facilitar a comparação com o mapa da 

Figura 22, os dados foram divididos em quatro intervalos.  O primeiro continua 

representando desertos alimentares onde não há sequer um estabelecimento 

alimentar na circunscrição do setor censitário.  O segundo intervalo contém até 0,0016 

estabelecimentos por habitante, valor que representa a mediana da distribuição.   O 

terceiro expressa uma densidade de até 0,0034 estabelecimentos por habitante, valor 

que representa a média da distribuição.  Por fim, o quarto e último intervalo alberga 

até 0,106 estabelecimentos por habitante, o valor máximo da distribuição. 

Figura 23 - Densidade de estabelecimentos por habitantes nos setores censitários de São Paulo, 
SP 

0 - 0 

> 0 – 0.0016  

> 0.0016 – 0.0034  

> 0.0034 – 0.106  
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Tabela 5 - Categorias de acesso a estabelecimentos alimentares (densidade) em São Paulo, SP, de acordo com 
o Método da Densidade 

 

  

A Figura 23 tem características muito similares à Figura 22.  Dos 2.871 setores 

censitários considerados, 1.121 (39%) continuam sendo caracterizados como 

desertos alimentares uma vez que não há nenhum estabelecimento localizado dentro 

de suas fronteiras.  Há 314 setores no segundo intervalo, 567 no terceiro e 869 no 

quarto.  A  

 resume esta abordagem oferecendo maiores detalhes sobre participação relativa 

no total em termos de números de setores, área e população. 

Percebe-se que apesar do número de desertos alimentares permanecer igual 

independentemente da metodologia adotada, o percentual de setores classificados 

como tendo baixo acesso em termos de densidade é praticamente a metade do 

percentual de setores com a mesma classificação em termos absolutos.  Por sua vez, 

o número de setores classificados como tendo acesso elevado em termos de 

densidade é praticamente o dobro do percentual de setores com a mesma 

classificação em termos absolutos.   

Há outras duas diferenças dignas de nota ao se comparar as Figura 22 e Figura 

23.  Ao se observar o mapa da Figura 23 nota-se que na extremidade sul do município 

há um número maior de setores grifados na cor do quarto intervalo do que no mapa 

da Figura 22.  O mesmo ocorre na extremidade leste em que há maior concentração 

de setores com densidade elevada de estabelecimentos alimentares do que há 

setores com número absoluto elevado. 

Categoria 

de 

Acesso 

Densidade  
Número de 

Setores 

% do 

Número 

% da 

Área 

% da 

População 

Deserto 

Alimentar 
0 1.121 39,0 40,5 29,7 

Baixo 0 – 0,0016 314 10,9 23,7 20,1 

Adequado > 0,0016 – 0,0034 567 19,7 18,4 27,1 

Elevado > 0,0034 869 30,3 17,4 23,1 

Categoria 

de 

Acesso 

Densidade  
Número de 

Setores 

% do 

Número 

% da 

Área 

% da 

População 

Deserto 

Alimentar 
0 1.121 39,0 40,5 29,7 

Baixo 0 – 0,0016 314 10,9 23,7 20,1 

Adequado > 0,0016 – 0,0034 567 19,7 18,4 27,1 

Elevado > 0,0034 869 30,3 17,4 23,1 
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Conjugando os achados da metodologia de números absolutos com os da 

metodologia de densidade de estabelecimentos alimentares, obtém-se o retrato 

estampado na Figura 24, que confirma os setores classificados como desertos 

alimentares (em relação ao Método 1: Proximidade) bem como os que assim foram 

determinados exclusivamente em função da metodologia que ora se analisa.  É nítido 

que os desertos alimentares encontrados pelos dois métodos, Proximidade e 

Densidade, estão, em sua grande maioria, localizados nas regiões mais periféricas da 

cidade.  Ao mesmo tempo, ao cotejarmos a Figura 24 com a Figura 13, não se pode 

afirmar que todo setor censitário relativamente pobre é, também, um deserto 

alimentar. 

Este método tem algumas limitações relevantes.  Primeiramente, ele não 

considera a presença de estabelecimentos alimentares que estão logo além da 

fronteira do setor censitário.  É possível e provável que habitantes que moram perto 

das fronteiras de um determinado setor tenham acesso fácil a estabelecimentos que 

se encontram em setores vizinhos.  Neste sentido, atribuir a um setor a categoria de 

deserto alimentar exclusivamente em função da falta de estabelecimentos alimentares 

em sua circunscrição parece superestimar a dificuldade em se ter acesso a gêneros 

alimentícios saudáveis. 

O Plano Diretor Estratégico do município de São Paulo vigente à época do Censo 

2010 (SÃO PAULO, 2002)  previa a existência de zonas exclusivamente residenciais 

bem como submacrozonas de proteção integral.  Vedava-se o exercício de atividade 

econômica de comércio de gêneros alimentícios nestas áreas e, por esse motivo, os 

desertos alimentares identificados nas Figura 22 - Número absoluto de 

estabelecimentos alimentares por setor censitário e Figura 23, em especial no extremo 

sul e noroeste da cidade existiam em função dos ditames legais que conduziam o 

desenvolvimento da cidade.  Portanto, constatou-se neste estudo que uma limitação 

deste método é que ele superestima o número de desertos alimentares ao 

desconsiderar os efeitos práticos dos comandos normativos vigentes à época. 

 



77 
 

  

4.3 Método 3: Competição 

O método da Competição identifica pântanos alimentares, que são áreas em que 

o habitante tem de procurar por alimentos saudáveis com mais afinco, uma vez que 

alternativas com maior densidade energética são mais acessíveis (D'ACOSTA, 2015). 

A análise foi realizada no ArcGIS Pro.  Para este método utilizou-se tanto a camada 

de estabelecimentos que comercializam gêneros com alto valor nutritivo como a que 

retrata os que distribuem produtos com alta densidade energética.  A malha dos 

Figura 24 - Desertos alimentares encontrados pelo Método 2: Densidade, em São Paulo, SP. 
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centroides dos polígonos que representam os setores censitários menos favorecidos 

do município também foi usada nesta análise. 

Empregou-se a ferramenta “Generate Near Table” para calcular a distância entre 

um determinado centroide e o estabelecimento que comercializa alimentos com alto 

valor nutritivo mais próximo, com raio máximo de 1,93 km, armazenando o resultado 

em uma tabela de saída.  A mesma ferramenta foi utilizada para calcular a distância 

entre o mesmo centroide e o estabelecimento que comercializa alimentos com alta 

densidade energética mais próximo, armazenando o resultado na mesma tabela de 

saída.  Ressalta-se que nesta segunda etapa foram encontrados 10 setores 

censitários que não possuíam acesso a estabelecimentos que comercializam 

alimentos com alta densidade energética dentro do raio estabelecido.   

O primeiro resultado obtido foi dividido pelo segundo, de modo a obter-se uma 

razão entre as duas distâncias.  Estes quocientes foram aproveitados como insumos 

para classificar os setores censitários em três grupos, conforme apresentado por 

Gallagher (2008). A autora propõe que resultados até 1.3 sejam considerados 

“Baixos”, implicando alta acessibilidade dentro do setor censitário a estabelecimentos 

que comercializam gêneros nutritivos.  Resultados maiores do que 1.3 e menores do 

que 2.0 devem ser considerados “Médios” implicando equilíbrio entre as distâncias 

para os dois tipos de estabelecimentos.  Por fim, resultados que superaram 2.0 são 

classificados como “Altos” uma vez que haveria maior acessibilidade aos 

estabelecimentos que comercializam gêneros com maior densidade energética. 

Figura 25 - Distribuição da razão entre distância para estabelecimentos que comercializam gêneros nutricionais e 
os que comercializam gêneros com alta densidade energética, em São Paulo, SP 
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A distribuição das razões entre as duas distâncias calculadas atingiu a média 1,31, 

mediana 0,99, desvio padrão 1,51 e assimetria 8,47.  Dos 2.856 setores censitários 

considerados nesta análise, 2.019 (71%) foram classificados como possuindo alta 

acessibilidade a estabelecimentos que comercializam gêneros saudáveis, 472 (17%) 

foram considerados “Médios” e 365 (12%) avaliados como pantanosos.  A Figura 25 

retrata esta distribuição e evidencia que há uma grande quantidade de setores (6%) 

cuja razão entre as distâncias calculadas excede 3,2. 

O mapa coroplético da Figura 26 expõe os resultados da análise realizada por meio 

do método de Competição.  Nota-se maior presença de zonas pantanosas nas regiões 

leste, norte-noroeste e sudoeste da cidade, sem que haja clusters evidentes.  Os 

setores censitários classificados como “Médios” mais evidentes estão, em sua grande 

maioria, localizados na extremidade sul do município. 

Conforme explicado anteriormente os dez setores censitários identificados como 

desertos alimentares no item 4.1 também foram categorizados sob a mesma rubrica 

no item 4.2.  Por não haver nestes setores censitários estabelecimentos alimentares 

especializados no comércio de gêneros com alto valor nutritivo, não há que se falar 

em serem, simultaneamente, desertos e pântanos alimentares20.   No entanto, no item 

4.2, além dos dez setores citados, foram identificados adicionalmente 1.107 desertos 

alimentares.  Deste subconjunto, 209 setores também são, simultaneamente, 

pântanos alimentares.  A Figura 26 mostra a localização destes “desertos pantanosos” 

e não indica haver clusterização dos resultados. Os setores censitários que são 

simultaneamente desertos e pântanos estão distribuídos de maneira aleatória no 

município.  Ressalta-se que apesar deste subconjunto representar 18,9% do número 

total de desertos alimentares identificados em 4.2 (7,31% do total de setores 

considerados), e 20,68% da população destes setores, ele representa apenas 6,17% 

da área. 

 
20 Sendo o numerador zero, o quociente será indefinido e, portanto, não haverá como medir o quão 
pantanoso o setor é ou deixa de ser. 



80 
 

4.4 Análise geral dos resultados 

Os três métodos empregados para identificar os desertos alimentares no município 

de São Paulo (Proximidade, Densidade e Competição) obtiveram resultados díspares.  

O método de Proximidade retornou o menor número de setores censitários com 

acesso restrito a alimentação saudável, seguido do método de Competição e, por fim, 

do método de Densidade.  A Tabela 6 sintetiza os resultados obtidos com a aplicação 

de cada um dos três métodos para a identificação dos desertos alimentares no 

município de São Paulo. 

Figura 26 - Pântanos alimentares localizados em São Paulo, SP, de acordo com o método da 
Competição.  (Áreas em branco foram desconsideradas da análise) 
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Tabela 6 - Síntese dos resultados obtidos com a aplicação de três métodos para identificação de desertos 
alimentares em São Paulo, SP 

 
Método 1: 

Proximidade 

Método 2: 

Densidade 

Método 3: 

Competição 

Número de Setores 

Censitários 
10 1.121 209 

Área (km2) 23,96 123,08 5,23 

População afetada 978 559.384 115.339 

Mediana da Renda 

Nominal Mensal Média 

(R$) 

969,12 1.165,23 1.197,73 

  

O acesso a estabelecimentos que comercializam gêneros alimentícios é um 

problema para aproximadamente 559 mil pessoas de acordo com os resultados 

obtidos com o método 2 (Densidade).  Nos 2.871 setores censitários contemplados 

na análise havia 1.885.043 habitantes em 2010.  Desta forma, aproximadamente 30% 

deste segmento da população tinha dificuldade em obter alimentos saudáveis.   

Em relação ao método de Competição, tem-se que aproximadamente 116 mil 

pessoas habitam setores censitários que são, simultaneamente desertos e pântanos 

alimentares.  Neste caso, os estabelecimentos alimentares que comercializam 

gêneros nutritivos estão localizados fora das fronteiras do setor censitário, havendo 

estabelecimentos que comercializam gêneros com alta densidade energética a uma 

distância menor.  Desta forma, esta população está exposta a um ambiente alimentar 

que tende a produzir desfechos de obesidade. 

 

4.4 Políticas públicas para diminuir a existência de desertos alimentares 

Os desertos alimentares identificados pelo Método 1 estão localizados na 

extremidade sul do município de São Paulo, em zonas eminentemente rurais, que 

conjuntamente albergam menos de mil pessoas.  Tratam-se, em sua grande maioria, 

de Áreas de Proteção Ambiental ou similarmente resguardas por dispositivos legais 

que propositalmente não se destinam à ocupação por estabelecimentos alimentares.  
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Destarte não há que se falar em política pública para abrandar os efeitos dos desertos 

alimentares ali localizados uma vez que as políticas existentes estão surtindo os 

efeitos pretendidos pelo legislador. 

Por outro lado, os desertos alimentares assinalados pelo Método 2 são numerosos, 

habitados por muitas pessoas, e estão distribuídos em grande parte da área ocupada 

pelo município.  Nota-se que há maior concentração nas zonas periféricas da cidade, 

em especial ao sul, ao noroeste e ao centro-leste.  Uma forma de diminuir o problema 

é por meio da concessão de licenças especiais pela a prefeitura municipal, em número 

limitado, que permitam ao seu portador comercializar gêneros alimentares de alto 

valor nutritivo, exclusivamente em uma determinada região.  Faz-se necessário um 

estudo mais aprofundado para delimitar as áreas de atuação em função de densidade 

populacional, proximidade a modais de transporte público e movimentação de 

pedestres para delimitar as regiões de atuação de cada licenciado, mas a experiência 

em cidades norte-americanas indica ser este um mecanismo de baixo impacto 

orçamentário para o ente federativo e de grande eficácia (HSIAO, SIBEKO, et al., 

2018; FUCHS, HOLLOWAY e FEATHERS, 2014; ROSALES, 2013). 

Um complemento à concessão de licenças para comercialização ambulante é a 

flexibilização legislativa de modo a reconhecer e incentivar a atividade de agricultura 

urbana. Atualmente, o Plano Diretor e a Lei de Ocupação e Uso do Solo do município 

são restritivos em relação ao permissionamento deste tipo de atividade.  Grande parte 

dos desertos alimentares identificados neste estudo estão localizados em bairros cujo 

zoneamento não a permite. Passar a integrá-la no rol de atividades permitidas, mesmo 

em Zonas Exclusivamente Residenciais, permitirá ao empresário produzir gêneros 

nutritivos muito próximo de onde iria vendê-los obtendo uma economia significativa 

em seus custos de frete. Sobremais, poderia ofertar seus produtos como sendo 

produzidos localmente aumentando sua atratividade para um público crescente de 

consumidores preocupados com estas questões.    

A Prefeitura Municipal também pode inventariar e disponibilizar terrenos de sua 

propriedade para que possam ser alugados a preços subsidiados e explorados 

produtivamente por agricultores urbanos. Exemplo disso seria a utilização de espaços 

sob pontes e viadutos, nos canteiros de grandes avenidas e à margem dos rios da 

cidade para promover o cultivo urbano. Atualmente, estas áreas representam custos 

de zeladoria e manutenção para o administrador municipal podendo converter-se em 

fonte de receita ainda não explorada. 
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De forma similar, o Poder Municipal também pode alugar parcela das coberturas e 

telhados de seus imóveis para agricultores urbanos.  O grande número de imóveis de 

propriedade da Prefeitura, sua dispersão pela cidade, o fato de seus telhados e 

coberturas não serem explorados comercialmente e o potencial de receita associado 

a esta exploração, sugerem que esta alternativa seria benéfica para o administrador 

e seus administrados.   

O combate aos pântanos alimentares é essencial uma vez que há uma relação 

bem estabelecida entre o acesso aos estabelecimentos de fast food e desfechos de 

saúde como obesidade e diabetes (MORLAND, WING, et al., 2002).  Uma maneira de 

diminuir os impactos gerados por estes pântanos alimentares é oferecer isenção total 

ou parcial de tributos municipais a comerciantes de gêneros alimentares nutritivos que 

se estabeleçam em setores censitários que sofram com os efeitos dos pântanos.  Para 

se minimizar o financiamento municipal há que se considerar se não haverá 

sobreposição de raios teóricos de estabelecimentos comerciais que iniciem suas 

atividades.  Novamente, esta estratégia mostrou-se impactar pouco o orçamento do 

ente federativo e promover grande efeito no combate a pântanos alimentares 

(VALDEZ, DEAN e SHARKEY, 2012; SHARKEY, DEAN e JOHNSON, 2012; LUCAN, 

MAROKO, et al., 2011). 

Salientamos que produzir gêneros alimentícios localmente, comercializá-los a 

preços competitivos, destiná-los a consumidores conscientes e ampará-los por 

políticas de incentivo não surtirá os efeitos desejados a não ser que a população seja 

educada sobre a importância de alterar seus hábitos alimentares. No modelo teórico 

exposto na Figura 1, o comportamento é fator essencial no padrão alimentar do 

indivíduo. Cabe, portanto, ao Poder Público promover e elevar o nível educacional dos 

cidadãos para que possam usufruir dos benefícios de uma dieta mais saudável.     

4.5 Limitações deste estudo  

Os dados públicos do CNPJ, apesar de seu alcance e escopo, são atualizados 

apenas trimestralmente sendo que este estudo utilizou informações atualizadas até 

18 de agosto de 2019.  No entanto, diversos estabelecimentos podem ter modificado 

sua situação cadastral entre a data de atualização dos dados e a análise realizada, o 

que poderia gerar resultados ligeiramente diferentes dos aqui obtidos.  É cediço que 

alguns empresários mantêm CNPJs com situação cadastral ativa, porém sem efetuar 
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atividades financeiras, patrimoniais ou operacionais associadas à pessoa jurídica.  

Desta forma, alguns estabelecimentos alimentares considerados como ativos e 

operantes por este estudo podem, em verdade, ser apenas ficções jurídicas que não 

impactam o ambiente alimentar comunitário.  Apesar de não haver dados oficiais ou 

estimativas fundamentadas de quantos CNPJs se encontram nesta circunstância, 

resta evidente que se o número for elevado, as conclusões deste estudo podem ser 

questionadas. Ao passo que a data-base dos dados do CNPJ utilizados neste estudo 

é 2019, os dados do Censo empregados são de 2010. Esta inconformidade temporal 

só será definitivamente sanada quando forem disponibilizados pelo IBGE os dados do 

Censo 2020.   

Cumpre ressaltar que os dados do CNPJ de 2010 estão disponíveis para consulta 

pública. Após identificar e classificar os estabelecimentos alimentares do município de 

São Paulo com base nos dados de 2010, e cotejá-los com os dados do Censo de 

2010, obteve-se resultados muito similares aos apresentados neste estudo para cada 

um dos três métodos empregados.   

Uma premissa básica adotada neste estudo é que os moradores de um 

determinado setor censitário realizam a aquisição de gêneros alimentares (saudáveis 

ou não) dentro da circunscrição deste setor.  Ocorre que essa proposição não é 

necessariamente verdadeira uma vez que consumidores não consideram apenas a 

distância dos estabelecimentos como critério para realização de suas compras 

(PEARSON, RUSSEL, et al., 2005).  Adquirentes de alimentos, por exemplo, podem 

optar por, por exemplo, por realizar suas compras perto de seu local de trabalho ou 

em estabelecimentos mais distantes porem que comercializam marcas específicas de 

sua preferência e com custos mais módicos.  Determinar com precisão onde cada 

morador adquire alimentos e, por qual motivo o faz naquele estabelecimento 

específico, implica realizar entrevistas que estão além do escopo deste estudo.  No 

entanto, é importante ressaltar que esta premissa é uma importante limitação desta 

dissertação. 

Ao utilizar-se a API do Google Maps para realizar o processo de geocodificação, 

não há como assegurar que o endereço transmitido para o serviço seja interpretado 

corretamente.  Nesta hipótese um endereço é informado e as coordenadas de latitude 

e longitude devolvidas correspondem a um endereço totalmente diferente.  Isto pode 

ocorrer, dentre outros motivos, pois os nomes de alguns logradouros são similares, as 
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abreviações usadas no CNPJ podem não ser interpretadas corretamente pela API e, 

pode ter havido imprecisão quando o cadastro foi originalmente realizado.   

Para dimensionar o risco associado a este tipo de erro foi realizado um teste que 

averiguou a precisão do serviço. Selecionou-se aleatoriamente 250 endereços 

(contendo tipo de logradouro, nome do logradouro, número e bairro) e comparou-se 

as coordenadas informadas nesta chamada da API com as coordenadas associadas 

apenas aos CEPs de oito dígitos dos mesmos endereços21.  Considerou-se como erro 

toda divergência de coordenadas fornecidas pela API que superasse 0.02 graus 

decimais.  Esta dimensão foi escolhida por representar aproximadamente 2,5 km na 

superfície terrestre medida a 23° de latitude.  Assumiu-se que nenhum dos polígonos 

associados a um CEP de oito dígitos teria um raio que superasse 2,5 km em se 

tratando do município de São Paulo.  O erro relatado pelo teste foi de apenas 3,2%, 

ou seja, 8 em cada 250 endereços testados, as coordenadas associadas a um 

endereço completo divergiram em mais de 0.02 graus decimais das coordenadas 

associadas apenas ao CEP de oito dígitos do mesmo endereço.  Ao reduzir o intervalo 

de divergência para 0.01 grau decimal, o erro subiu, chegando a 10,8%, ou seja, 27 

em cada 250 endereços testados. 

Apesar deste ser um erro aparentemente aceitável, um estudo realizado nos 

Estados Unidos mostrou que a acurácia geoespacial das coordenadas de latitude e 

longitude obtidas de três fontes distintas variou conforme a escala empregada para 

análise (LIESE, COLABIANCHI, et al., 2010).  Esses autores relataram que apenas 

80% das coordenadas fornecidas por estas fontes estavam na circunscrição do 

census tract correto.   Mais preocupante, no entanto, é que os mesmos autores 

mostraram que, para o melhor cenário, apenas 39% das coordenadas fornecidas 

estavam localizadas dentro de 100 metros do local que se pretendia mapear.  Ao 

empregar-se o modelo de competição, diferenças desta magnitude podem impactar 

sobremaneira o resultado da análise. 

Este estudo não considerou a topografia da área estudada.  Ao fazer 

considerações sobre a distância entre dois pontos, assumiu-se que o terreno entre os 

 
21 O código de endereçamento postal está menos sujeito a interpretações errôneas por serviços de 
geocodificação em geral.  Os Correios fornecem um Shapefile contendo os polígonos de todos os CEPs 
do município e, por construção, não há como confundir-se com grafias similares, abreviações 
inconsistentes ou imprecisões cadastrais.  O tradeoff é uma diminuição da precisão, uma vez que a 
coordenada fornecida para um CEP é o centroide de um polígono, enquanto a coordenada fornecida 
para um endereço completo corresponde de maneira mais fidedigna ao ponto exato que se busca 
mapear.    
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extremos é plano.  No entanto, há expressiva variação de elevação na área ocupada 

pelo município.  Não se pode ignorar o impacto de aclives no esforço dispendido para 

percorrer distâncias, por menor que estas possam ser.  Uma limitação deste estudo 

é, portanto, medir a proximidade em função de distância e não em função do esforço 

empregado para transpô-la. 

Optou-se por medir distâncias calculando as extensões percorridas nas faces dos 

logradouros.  Ocorre que, ao transitar a pé, o caminho traçado por pedestres não se 

restringe, necessariamente, ao leito carroçável (e.g. atalhos através de 

estacionamentos) nem tampouco às leis de trânsito (e.g. cruzar ruas em local 

proibido).  Assim, as distâncias estimadas nos modelos empregados podem não ser 

representações fiéis da realidade. 

A utilização do modelo de competição para localizar pântanos alimentares requer 

classificar os estabelecimentos alimentares em provedores de alimentos ricos em 

nutrientes ou de alimentos com alta densidade energética.  Para realizar esta 

classificação, os estabelecimentos foram agrupados por suas CNAEs, e cada CNAE 

associada a uma das duas possíveis classes mencionadas sem que fossem aplicados 

questionários estruturados ou semiestruturados aos consumidores, para medir sua 

percepção de disponibilidade, acessibilidade, modicidade, qualidade e seleção de 

gêneros alimentares (DURAN, 2013; MOORE, DIEZ ROUX, et al., 2008).  Tampouco 

auditou-se os estabelecimentos para aferir a presença, preço e qualidade de produtos 

com alto valor nutritivo em relação aos produtos com alta densidade energética 

(GUSTAFSON, SHARKEY, et al., 2011).  Empregar pelo menos uma destas 

metodologias contribuiria para criar um algoritmo de classificação das CNAEs mais 

robusto do que o utilizado neste estudo. 

Este estudo descreveu o subambiente alimentar comunitário presente no 

município de São Paulo, mas não detalha os subambientes institucionais, 

informacionais ou do consumidor (GLANZ, SALLIS, et al., 2005).  Assim sendo, o 

impacto da alimentação fora de casa, das campanhas publicitárias e dos preços dos 

alimentos nas escolhas nutricionais dos munícipes foi, em grande parte, ignorado.  

Neste sentido, a única ferramenta utilizada para identificar desertos e pântanos 

alimentares foi a disposição geoespacial dos estabelecimentos que comercializam 

gêneros alimentares no município. 

Por fim, este estudo não considerou as feiras-livres por não haver uma fonte de 

dados confiável com localização exata e dias da semana em que estas funcionam.  
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No entanto, sua contribuição para o abastecimento alimentar de qualidade da cidade 

é importante e representa uma limitação considerável deste estudo. 

4.6 Oportunidades para pesquisas futuras 

Uma das grandes limitações encontradas na revisão da literatura é não haver uma 

metodologia universal utilizada por pesquisadores para definir e medir desertos 

alimentares.  Este estudo dissertação aplicou, à mesma área, as três metodologias 

mais comumente empregadas para mensurá-los e esquematizou os resultados para 

estudar eventuais inconsistências nos mesmos.  Uma vez que há grande variação nos 

resultados obtidos, há que se unificar a metodologia empregada para identificá-los. 

 Os métodos empregados nesta dissertação e na literatura em geral assumem que 

a compra de alimentos ocorre próximo às residências dos consumidores.  Apesar 

desta simplificação facilitar a obtenção dos resultados, há ampla oportunidade para 

aplicação de questionários estruturados e semiestruturados que capturem 

preferências pessoais e conhecimentos relativos à saúde alimentar dos consumidores 

sendo estudados. 

 Este estudo não incluiu as feiras livres que operam no município de São Paulo.  

Os dados disponíveis no site da Prefeitura Municipal oferecem endereços incompletos 

e, portanto, foram excluídos deste estudo.  No entanto, estes estabelecimentos 

alimentares cumprem um papel relevante de abastecimento, em especial nas zonas 

periféricas da cidade e devem integrar análises futuras de mensuração de desertos 

alimentares no município. 

A grande maioria dos estudos revisados sistematicamente consideram a renda 

mediana e distância como as mais significantes barreiras para acesso a uma 

alimentação saudável.  Um conjunto mais amplo de variáveis, a serem utilizadas em 

regressões, parece ter grande potencial na aferição e medição de desertos 

alimentares a nível municipal, regional, estadual ou nacional.  Da mesma forma, este 

conjunto aumentado poderá para ampliar o poder explicativo dos modelos aqui 

utilizados.  Apesar do número elevado de setores considerados  
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5 CONCLUSÃO 

A utilização dos métodos de Proximidade, Densidade e Competição possibilitou a 

identificação e mensuração de desertos alimentares existentes no município de São 

Paulo.  No entanto, houve disparidade entre esses métodos no que se refere ao 

número de setores censitários classificados como desertos alimentares, à área de sua 

abrangência e à população afetada por eles. 

Os resultados obtidos por meio da aplicação do Método da Proximidade indicam 

apenas 10 setores censitários considerados como desertos alimentares no município 

de São Paulo.  Todos estes setores estão localizados na extremidade sul da cidade e 

ocupam uma área de 23,96 km2 afetando uma população de 978 pessoas.  Ao se 

aplicar o Método da Densidade foram identificados desertos alimentares em 1.121 

setores censitários.  Os 10 setores categorizados como desertos alimentares por meio 

do Método da Proximidade foram confirmados como tal nos resultados obtidos pela 

aplicação do Método da Densidade.  Os outros 1.111 setores estão distribuídos, em 

sua grande maioria, nas regiões periféricas da cidade.  Os desertos alimentares 

identificados por meio do Método da Densidade ocupam 123,08 km2 do município de 

São Paulo e afetam aproximadamente 559 mil pessoas. Já a utilização do Método de 

Competição resultou na classificação de 209 setores censitários como sendo, 

simultaneamente, pântanos e desertos alimentares.  Esses setores estão distribuídos 

de maneira aleatória no município, ocupando uma área de 5,23 km2 e afetando 

aproximadamente 115 mil pessoas.  

Para combater os efeitos deletérios dos desertos e dos pântanos alimentares cabe 

ao ente municipal fomentar políticas que aumentem a oferta de alimentos com alto 

valor nutritivo nas regiões afetadas.  A expedição de licenças que permitam ao seu 

portador praticar o comércio ambulante de alimentos nutritivos na circunscrição dos 

desertos e pântanos alimentares é uma alternativa de baixo impacto orçamentário e 

com alto potencial para aumentar a oferta destes gêneros. 

  Apesar das diferenças dos resultados obtidos entre os três métodos empregados, 

foi possível observar que os desertos alimentares se concentram em sua maioria na 

periferia de São Paulo, principalmente no extremo sul, ao leste e ao noroeste do 

município. Cumpre ressaltar que este foi o primeiro estudo a considerar todos os 

setores censitários do município de São Paulo e a utilizar os dados do CNPJ para 
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localizar estabelecimentos alimentares e caracterizar os desertos alimentares.  Desta 

forma, evitou-se realizar uma amostragem de regiões representativas do município e 

analisou-se o universo completo dos setores censitários fazendo uso de um conjunto 

de dados nunca utilizado. 
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