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Introdução: A cesta básica é um conceito abstrato que mede o poder de compra do salário 

mínimo e sua elaboração é baseada em produtos considerados essenciais á uma família 

formador por um casal e dois filhos menores, atualmente composta por gêneros alimentícios, 

produtos de limpeza e produtos de higiene pessoal para uma família com um casal e dois 

filhos. Originalmente, uma cesta básica de alimentos cujos alimentos ou seus equivalentes 

(anexo V) variavam por região de acordo com a tradição alimentar (Norte/Nordeste, 

Sul/Centro-Oeste e Sudeste), segundo o Decreto Lei nº 399, de 30/04/1938, que estabeleceu 

uma provisão mínima à saúde alimentar de um trabalhador adulto (art. 6º, §§ 1º e 2º)[2]. A 

partir dessa ração essencial mínima o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos 

Socio Econômicos – DIEESE trabalha com a pesquisa de uma lista de 13 itens que foram 

estabelecidos pelas Comissões do Salário Mínimo do DL nº 399/1938, que presumidamente 

conteriam quantidades balanceadas de proteínas, calorias, ferro cálcio e fósforo. A cesta 

básica nacional de alimentos contém: arroz (3 kg), carne (6 kg), farinha (1,5 kg), feijão (4,4 

kg), batata (6 kg), legumes: tomate (9 kg), banha/óleo (1,5 kg), frutas: banana (90 ud), açúcar 

(3 kg), café, em pó (600 g), leite (15 l), pão francês, (6 kg), manteiga (900 g), que servem 

como base de cálculo para aferir a quantidade de horas que um trabalhador que recebe salário 

mínimo precisa cumprir para adquirir os produtos básicos para sua alimentação saudável[1,2]. 

Objetivos: Avaliar os componentes da cesta básica e seu impacto no orçamento familiar. 

Métodos: Foi realizada uma pesquisa delineada em três momentos: a) abordagem teórico-

metodológica, para fundamentar a atividade, b) pesquisa de preços em três supermercados da 

Região Metropolitana de Belém (RMB), com maior fluxo de clientes; c) comparação de 

preços da Cesta Básica de diferentes regiões do Brasil com os dados da RMB. Resultados e 

Discussão: No primeiro momento, com o referencial teórico em artigos e informações em 

sítios eletrônicos, verificou-se os componentes das diferentes cestas básicas regionais e os da 

cesta regional; os critérios para estimar a quantidade de alimentos necessária para satisfazer a 

necessidade da alimentação composta por uma família de no mínimo 4 pessoas da cesta 

básica, observando o valor estimado para o salário mínimo; os preços e marcas dos produtos 

usados nas cestas das diferentes regiões. No segundo momento realizou-se uma pesquisa de 

campo em três supermercados da RMB, com grande afluência de consumidores, desde aquele 

com elevado àquele de baixo poder aquisitivo; constatou-se a existência de 22 itens, dos 21 

comestíveis e um item de higiene e limpeza; não possui legumes, verduras e nem frutas; 

apesar de listada na cesta do Dieese[3], nas embalagens não se observa alimentos in natura 

(carnes de aves e suína e miúdos do abate bovino). No terceiro momento, fez-se a comparação 

de preços da cesta básica de alimentos da Região Metropolitana de Belém, segundo o 

DIEESE, com aqueles das demais regiões do Brasil, verificando-se que a compra da cesta 

básica do paraense, no início do ano de 2019, comprometeu 42% do salário mínimo[3]. Foi 

contatada a existência de cestas básicas com somente 10 componentes, o suficiente para 16 

dias, quando é estimado pela lei que o salário mínimo deve garantir ao assalariado condições 

orçamentarias necessárias para aquisição da cesta básica, sua utilização em benefício da saúde 

e qualidade de vida digna, com alimentação suficiente por um período de 30 dias[2]. Na 
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composição da cesta básica é escassa a presença de alimentos “in natura” ou minimamente 

processados, como frutas, verduras e legumes. Dados de pesquisa sobre a Cesta Básica 

Nacional indicam que, em termos de macronutriente, ela tem sua composição nos limites 

mínimos de açúcares (45,14 %) e proteínas (10,43 %) e 10 % acima dos percentis no 

conteúdo de gorduras (44,42 %), considerando o referencial da requerimentos médios; nos 

micronutrientes os valores de ferro, fósforo e zinco estão adequados para ambos os sexos; de 

vitamina C, adequado apenas para o sexo feminino; o cálcio e a vitamina A estão abaixo dos 

valores, para ambos os sexos; o valor calórico total da cesta básica é de 3.731,35 kcal/dia[4], 

oferecendo 89,06 % a mais de valor energético para as recomendações do Guia Alimentar 

para a População Brasileira, que é de 2.000 kcal/dia[5]. Conclusão/Considerações Finais: A 

pesquisa sobre itens que compõem a cesta básica paraense identificou a inexistência de 

alimentos frescos (frutas, legumes e verduras); pelo padrão comparativo é mostrada a 

existência de alimentos naturais (carnes de aves, suína e miúdos do abate bovino); contém os 

seguintes alimentos minimamente processados, sem adições (carnes de aves, suína e miúdos 

do abate bovino, açúcar, arroz, café moído, chocolate em pó, farinha de mandioca, farinha de 

milho ou fubá, feijão, leite em pó, óleo comestível, óleo refinado de palma, sal de cozinha), 

alimentos processados (carne, sardinha e salsicha em conserva, charque, mortadela, vinagre), 

alimento ultraprocessado (margarina) e mais sabão em barra, para higiene e limpeza. O salário 

mínimo não é suficiente para a compra de alimentos para alimentação infantil suficiente e de 

qualidade saudável. Esses achados chamam para uma reflexão e, necessariamente, para uma 

revisão dos alimentos que constituem a cesta básica regional. A cesta básica paraense não é 

uma cesta alimentar saudável e nem assegura alimentação adequada a uma família de quatro 

integrantes, com crianças, e deveria ser feita uma proposta por profissionais de nutrição para 

revisar seus componentes e adequá-la à cultura alimentar regional. 

 

Descritores: Alimentação saudável, Cultura alimentar, Segurança alimentar e nutricional. 
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