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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo propor uma estratégia plausível e sustentável para 
inserir produtos hortifrútis orgânicos no Restaurante Popular de Anápolis/GO, por 
meio de uma parceria com instituições para tratamento de dependentes químicos. 
Neste estudo buscamos responder aos seguintes questionamentos: Por que os 
produtos orgânicos são inacessíveis para a maioria da população? Como poderíamos 
disponibilizar alimentos orgânicos para a população de baixa renda, usuária do 
Restaurante Popular de Anápolis e, ainda, contribuir com as casas de recuperação de 
dependentes químicos, ajudando na reinserção destas pessoas na sociedade? Como 
resultado, buscamos demonstrar que é possível garantir o fornecimento de produtos 
livres de agrotóxicos para a alimentação popular, ao mesmo tempo em que 
promovemos a reinserção social dos internos por meio da produção de alimentos 
orgânicos, sendo que o exemplo de Anápolis poderá ser replicado em outras 
localidades.  

Palavras-chave: Alimentos orgânicos, Restaurante Popular, Casas de Recuperação, 
Anápolis.  

 

1. INTRODUÇÃO 

As pessoas estão cada vez mais conscientes da importância de consumir 

alimentos limpos e saudáveis, livres de agrotóxicos e fertilizantes químicos. 

Atualmente assistimos a uma busca pela saúde e pela qualidade dos alimentos. Esta 

busca se reflete em uma maior demanda pelos alimentos orgânicos. Neste contexto, 

é importante destacar que a produção orgânica vai muito além de não utilizar os 

agrotóxicos. De acordo com Penteado (2010), este tipo de cultivo deve respeitar os 

aspectos ambientais, sociais, culturais e econômicos, garantindo um sistema 

sustentável. 

Apesar da crescente demanda, a oferta destes produtos ainda é limitada, 

tanto pela disponibilidade no mercado quanto pelos valores elevados dos produtos, 

restringindo o acesso aos orgânicos a uma pequena parcela da população. Neste 

sentido, a população de baixa renda normalmente não tem acesso a estes alimentos. 

Assim, diante do exposto, o presente estudo irá apresentar uma alternativa 

sustentável, que seja ambientalmente correta, socialmente justa e economicamente 

viável para fornecer alimentos orgânicos para o Restaurante Popular de Anápolis, 

criando uma parceria com as casas de Recuperação de Dependentes Químicos.  

 

 

 



 

 

2. OBJETIVO GERAL 

Criar uma estratégia plausível e sustentável para a inserção de alimentos 

hortifrútis orgânicos no Restaurante Popular de Anápolis, por meio de parceria com 

casas de recuperação de dependentes químicos. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Contextualizar a produção e o consumo de produtos orgânicos e analisar as 

necessidades para o abastecimento do Restaurante Popular de Anápolis. 

 Propor estratégias para apoiar a produção e fornecimento de alimentos orgânicos 

pelas casas de recuperação de Anápolis, contribuindo para sua manutenção. 

 Proporcionar à população de baixa renda, usuária do Restaurante Popular de 

Anápolis, alimentos saudáveis e livres de agrotóxicos.  

 

3. METODOLOGIA 

Para atingir os objetivos propostos, é realizada uma pesquisa bibliográfica e 

documental (KÖCHE,1997), conceituando produtos orgânicos e contextualizando sua 

produção e consumo no Brasil e no Estado de Goiás. Com base na metodologia de 

planejamento de cardápios (TEICHMANN, 2009) são estabelecidos quais e em que 

quantidades os produtos hortifrútis poderão ser fornecidos pelas casas de 

recuperação. A pesquisa participante (KÖCHE,1997), com entrevistas 

semiestruturadas com os responsáveis pelo restaurante e pelas casas de 

recuperação, fornece as informações necessárias para desenvolver a proposta de 

parceria entre estas instituições, garantindo o fornecimento de produtos orgânicos. 

 

4.  DESENVOLVIMENTO 

O estudo parte de uma análise sobre a importância e o contexto dos alimentos 

orgânicos na nossa sociedade, destacando a dificuldade de acesso aos mesmos pela 

população de baixa renda. A seguir, abordamos a realidade dos restaurantes 

populares, inseridos no Programa Fome Zero do Governo Federal (BRASIL, 2014), e 

situamos o Restaurante Popular de Anápolis neste quadro, ao mesmo tempo em que 

analisamos qual seria a demanda de alimentos necessários para seu abastecimento. 

Seguimos o estudo com a análise da situação socioeconômica das casas de 

recuperação de dependentes químicos de Anápolis, propondo a produção de 



 

 

alimentos orgânicos como uma alternativa para sustentação destes estabelecimentos 

e para a reinserção dos internos na sociedade. Por fim, apresentamos uma estratégia 

ambientalmente correta, socialmente justa e economicamente viável para fornecer 

alimentos orgânicos para o Restaurante Popular de Anápolis, por meio da parceria 

com as casas de Recuperação de Dependentes Químicos.  

 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

 A dificuldade de acesso a alimentos orgânicos pela população de baixa renda 

ocorre mais pela falta de organização logística para distribuição da produção do que 

pela dificuldade de cultivo dos produtos orgânicos. Com o desenvolvimento deste 

trabalho, notamos que, ao organizar e dimensionar a necessidade de produtos 

hortifrútis orgânicos do Restaurante Popular, é possível criar parcerias com outras 

instituições de amparo social, como as casas de recuperação de dependentes 

químicos. Esta parceria se dá por meio do apoio ao planejamento da produção, 

fornecimento de sementes e resíduos orgânicos para a compostagem e capacitação 

dos internos das casas, que passam a ter uma atividade econômica digna ligada à 

terra. Assim, a população usuária do Restaurante Popular passa a ter acesso a 

alimentos de melhor qualidade, promovendo a segurança alimentar, a saúde e a 

inclusão social. Ao mesmo tempo, parte dos recursos resultante da comercialização 

dos produtos para o Restaurante Popular contribui para a manutenção das casas de 

recuperação e, outra parte, forma a poupança dos internos para que estes tenham 

algum recurso para retornar à sociedade depois de seu tratamento. Devido à 

simplicidade da proposta, é possível que seja reaplicada em outras localidades. 
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