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RESUMO 

SANTANA, A.B.C. Efeitos da renda sobre atributos da alimentação no Brasil: Uma 

análise da influência de medidas associadas ao salário mínimo sobre dimensões da 

segurança alimentar e nutricional. 2018. 118f. Tese (Doutorado em Nutrição Humana 

Aplicada). Faculdade de Ciências Farmacêuticas/Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade/Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, 2018. 

 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar adequação do uso do salário mínimo, em comparação 

com outras medidas de renda, na investigação de aspectos de segurança alimentar e nutricional 

no Brasil; especialmente quanto à representatividade do poder aquisitivo, à qualidade 

nutricional do padrão alimentar da população e às alternativas para solução de situações de 

insegurança alimentar. A partir de dados disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) e pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos 

(DIEESE), foram conduzidas análises sobre: (1) evolução do poder aquisitivo do salário 

mínimo desde sua criação até atualmente, em comparação ao valor monetário necessário para 

aquisição dos itens alimentares inicialmente previstos na cesta básica utilizada para seu cálculo; 

(2) adequação nutricional da cesta básica de alimentos em relação às recomendações 

nutricionais vigentes na atualidade; (3) qualidade nutricional do consumo alimentar da 

população brasileira em comparação à dieta baseada em itens da cesta básica pela aplicação do 

Índice de Qualidade da Dieta Revisado; (4) caracterização de domicílios brasileiros em situação 

de insegurança alimentar para mapeamento das atitudes adotadas em resposta à escassez de 

alimentos. Os resultados obtidos indicaram deterioração da relevância do salário mínimo no 

contexto alimentar e nutricional, devido à ausência de atualizações monetárias de valor em 

períodos críticos da inflação brasileira e à mudança nas recomendações nutricionais em 

decorrência da evolução do conhecimento na área, sem correspondente revisão da composição 

da cesta de alimentos originalmente proposta como base para cálculo do salário mínimo. O 

padrão de consumo alimentar da população brasileira e a dieta baseada no consumo dos itens 

da cesta básica de alimentos foram caracterizados por baixo consumo de frutas, vegetais e 

cereais, além de excesso de ingestão energética proveniente de gorduras e açúcar. Em relação 

à insegurança alimentar, observou-se preferência por atitudes de redistribuição intradomiciliar 

de alimentos ou busca de apoio em rede social proximal dos indivíduos em situação de 

insegurança alimentar. Programas governamentais raramente são mencionados como parte das 

ações principais para mitigar problemas de escassez de alimentos no contexto domiciliar. A 

partir do conjunto de evidências analisadas, conclui-se que políticas de reajuste do salário 

mínimo e de distribuição de renda apresentam baixa efetividade em termos de promoção de um 

melhor padrão alimentar para população brasileira. Determinados programas governamentais 

direcionados à promoção da segurança alimentar e nutricional possivelmente apresentam 

insuficiência na cobertura ou baixa divulgação entre segmentos populacionais de menor renda, 

colocando em risco a garantia do acesso à alimentação adequada no Brasil. 

 

Palavras-chaves: salário mínimo; cesta básica de alimentos; segurança alimentar e nutricional; 

Índice de Qualidade da Dieta; insegurança alimentar; análise de redes.
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ABSTRACT 

SANTANA, A.B.C. Effects of income on food attributes in Brazil: An analysis of the 

influence of measures associated to the minimum wage on food and nutritional security 

dimensions. 2018. 118p. Thesis (Doctorate in Applied Human Nutrition). School of 

Pharmaceutical Sciences/School of Economics, Administration and Accounting/School of 

Public Health, University of São Paulo (USP), São Paulo, 2018. 

 

The objective of the study was to assess the adequacy of the use of minimum wage in the 

investigation of aspects related to food and nutrition security in Brazil, in comparison to other 

income measures; especially referring to its characteristics in representing purchase power, 

nutritional quality of food consumption patterns at population level and alternatives for solution 

of food insecurity situations. Using data from the Brazilian Institute for Geography and 

Statistics (IBGE) and the Brazilian Interunion Department for Statistics and Economic Studies 

(DIEESE), a set of analysis was performed in relation to: (1) evolution of purchase power of 

the Brazilian minimum wage from its inception until nowadays, in comparison to the monetary 

value required to acquisition of the food items originally proposed in the basic food basket used 

for its calculation; (2) nutritional adequacy of the Brazilian basic food basket in comparison to 

recent nutritional recommendations; (3) nutritional quality of the food consumption patterns 

from the Brazilian population in comparison to a diet based on items of the basic food basket, 

using the Healthy Eating Index Revised adapted for Brazil; (4) characterization of Brazilian 

households under food insecurity in order to map attitudes adopted to deal with food scarcity. 

The results showed deterioration of the relevance of the Brazilian minimum wage in the food 

and nutrition context, due to the absence of updates in its monetary value during periods of high 

inflation in Brazil, and due to changes in nutritional recommendations derived from advances 

in knowledge without revision of the composition of the basic food basket originally proposed 

for estimation of the minimum wage. The Brazilian population dietary pattern nowadays and 

the diet based on the basic food basket were marked by low proportion of fruits, vegetables and 

cereals; and excess of calories from fats, oils and sugar. In relation to food insecurity, results 

pointed to preference for adoption of attitudes related to intra-household food redistribution and 

support of social networks in order to deal with lack of food. Government programs were rarely 

mentioned as potential solutions for reducing the impacts of food scarcity in the household 

context. The evidences analyzed in the study indicated that policies for adjustment of the 

minimum wage and programs for income distribution in Brazil had low effectiveness for 

promotion of improvements in food consumption patterns among the Brazilian population. 

Certain government programs directed towards promotion of food security probably present 

insufficient coverage or low dissemination among low income segments of the population, 

compromising the assurance of adequate access to food in Brazil. 

 

Keywords: minimum wage; food basket; food and nutrition security; Diet Quality Index 

Revised; food insecurity; network analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

O salário mínimo representa uma forma de proteção contra exploração dos 

trabalhadores, embora apresente limitações decorrentes da fixação do piso salarial em valores 

baixos, assim como devido à eminência do desemprego em determinadas situações (SABOIA, 

1985). Desde sua implantação em 1º. de maio de 1940, a partir do Decreto Lei nº. 2.162, o 

salário mínimo teve diversos reajustes que marcam períodos de valorização, estagnação e 

perdas de poder aquisitivo, de acordo com cenário político e econômico brasileiro. 

Considerando alimentação como necessidade básica para sobrevivência que 

compromete significativa parte do orçamento familiar entre indivíduos de baixa renda, 

instituiu-se o Decreto Lei nº. 399, de 30 de abril de 1938, que definiu a chamada “ração 

essencial” do salário mínimo, constituída de doze grupos de alimentos organizados segundo 

possibilidade de substituição, à exceção do leite (considerado alimento essencial). O teor 

energético, proteínas, cálcio, ferro e fósforo, denominados “elementos nutritivos”, eram 

principais determinantes da ração essencial (SABOIA, 1985). 

A decisão acerca das quantidades de cada alimento que constavam na ração essencial 

foi realizada pelas Comissões do Salário Mínimo em 1938, a partir de quantidades suficientes 

dos nutrientes para sustento de um trabalhador adulto em três diferentes regiões do país. 

Atualmente, a ração essencial é utilizada como base da pesquisa mensal da Cesta Básica 

Nacional (CBN), realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Econômicos (DIEESE), no contexto do monitoramento da evolução mensal de preços dos 

produtos da cesta básica e estimativa do gasto mensal de um trabalhador para aquisição 

alimentar (DIEESE, 2016). 

A proposição de políticas públicas para garantia das necessidades básicas de 

alimentação de uma população depende de análises detalhadas de determinados parâmetros, 

incluindo padrão de consumo alimentar e variáveis sociodemográficas e econômicas. Tais 

parâmetros devem pautar a elaboração de medidas governamentais efetivas, que busquem 

assegurar a subsistência e a qualidade de vida de indivíduos e populações (TEIXEIRA, 2002). 

Assim, torna-se necessário compreender efeitos do uso de medidas associadas ao salário 

mínimo na investigação das dimensões da segurança alimentar e nutricional da população. A 

evolução do poder aquisitivo do salário mínimo como política pública essencial na garantia do 

direito do cidadão à alimentação é pautada em remuneração adequada do trabalho para 

promoção de padrões de vida apropriados. 
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Salienta-se, adicionalmente, a importância da análise da qualidade nutricional do padrão 

alimentar da população, especialmente entre grupos populacionais de baixa renda, em 

comparação à composição da cesta básica de alimentos utilizada como base de cálculo do 

salário mínimo, no que tange às recomendações nutricionais atualmente vigentes. Por fim, 

diante de situações de insegurança alimentar e nutricional, torna-se essencial investigar 

estratégias utilizadas no âmbito domiciliar para enfrentamento do problema de escassez 

alimentar, segundo perfil sociodemográfico e econômico dos domicílios afetados pela falta de 

alimentos. 

Considerando o papel do salário mínimo no contexto das políticas públicas na área de 

segurança alimentar e nutricional, as hipóteses analisadas no presente estudo foram: (1) Há 

inviabilidade de uso do salário mínimo como medida padrão de renda em pesquisas da área de 

nutrição em saúde pública, tendo em vista ausência de ações para manutenção do poder 

aquisitivo real; (2) Há significativas diferenças entre custos e valores nutricionais expressos 

pela cesta de alimentos utilizada como base de cálculo do salário mínimo em relação ao padrão 

alimentar brasileiro atual e às recomendações nutricionais vigentes; (3) As ações 

governamentais para atenuar problemas relacionados à escassez de alimentos não são 

alternativas usuais empregadas como estratégia de combate à insegurança alimentar entre 

domicílios de baixa renda no Brasil. 

A estrutura do trabalho inclui os seguintes tópicos, além da presente introdução: 

delimitação dos objetivos do estudo; referencial teórico sobre vínculo entre salário mínimo, 

segurança alimentar e transição nutricional no Brasil; metodologia empregada na investigação 

das hipóteses apresentadas; resultados do estudo, descritos na forma de quatro manuscritos a 

serem submetidos para publicação em periódicos; e, por fim, conclusão da tese, a partir da 

síntese dos resultados obtidos e reflexões acerca dos efeitos diferentes medidas de renda, 

incluindo salário mínimo, sobre atributos da segurança alimentar e nutricional no Brasil. 
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2 OBJETIVOS 

O presente estudo teve como objetivo geral avaliar efeitos de diferentes classificações 

de renda da população sobre atributos da dimensão alimentar no Brasil, considerando diferentes 

regiões brasileiras. 

Os objetivos específicos do estudo incluíram: 

1) Analisar evolução do poder aquisitivo do salário mínimo em relação à cesta básica 

de alimentos, a partir da aplicação da correção monetária aos valores inicialmente 

estipulados para aquisição dos componentes alimentares, em relação ao valor 

nominal oficialmente vigente em diferentes períodos; 

2) Avaliar composição nutricional da cesta básica de alimentos inicialmente proposta 

como parâmetro de cálculo do salário mínimo, em relação às recomendações 

nutricionais atualmente vigentes; 

3) Estimar qualidade da dieta no padrão de consumo alimentar atual da população 

brasileira, em comparação com uma dieta baseada nos alimentos listados na cesta 

básica, de acordo com quantidades estabelecidas na provisão mínima da ração 

essencial; 

4) Caracterizar domicílios brasileiros em situação de insegurança alimentar e mapear 

associações entre principais atitudes adotadas nos domicílios em situação de 

insegurança alimentar como estratégia para enfrentamento da carência de 

alimentos. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 HISTÓRICO DO SALÁRIO MÍNIMO NO BRASIL 

Inicialmente proposto por Josué de Castro (CASTRO, 1935) como política de Estado 

para buscar garantia de condições de vida básicas ao trabalhador brasileiro (BRASIL, 1938), o 

salário mínimo regional e nacional no país foi instituído em 1940 como política de governo sob 

desígnios populistas; sendo por um lado, alvo de variadas críticas (GIAMBIAGI e FRANCO, 

2007; MACEDO e GARCIA, 1978) e, por outro lado, objeto de defesa como instrumento de 

combate às desigualdades (SOUZA e BALTAR, 1979; DIEESE, 2010; SABOIA, 2007). 

Josué de Castro (1933) refutava premissas de determinação geográfica dos problemas 

de crescimento e desenvolvimento econômico do país, concluindo que há uma subestimação 

dos efeitos de morbidades relacionadas à alimentação na população brasileira em decorrência 

da atribuição de culpa ao clima do Brasil. Pautada no estudo dos padrões alimentares e 

necessidades nutricionais observados em pesquisas de condições de vida da classe trabalhadora 

(CASTRO, 1933; CASTRO, 1939), a proposta do salário mínimo incluía cálculo do poder 

aquisitivo necessário para aquisição de uma cesta de alimentos que suprisse requerimentos 

nutricionais de um trabalhador adulto (CAMPOS, 2012; CASTRO, 1952). 

Existem várias críticas à implementação do salário mínimo, especialmente em relação 

aos problemas de distorções em mercados de trabalho derivados de uma política de caráter 

eminentemente econômico, visando a garantia de um “piso salarial”. No contexto da teoria 

econômica, a imposição de piso salarial é considerada medida problemática, tendo em vista o 

potencial de geração de desemprego e informalidade (AFONSO et al., 2011; GIAMBIAGI e 

FRANCO, 2007; MACEDO e GARCIA, 1978). 

Ademais, o estabelecimento do salário mínimo no Brasil foi considerado como forma 

de institucionalizar baixos níveis salariais já preexistentes, tendo em vista que, na maior parte 

dos casos de valores regionais, foi estipulado valor compreendido pela classe modal das 

menores remunerações observadas à época, favorecendo um processo de monetização da 

economia, em lugar da potencial elevação dos níveis salariais de base (MATTOSO, 1988). 

Do ponto de vista de ação em políticas de alimentação e nutrição, a estipulação de um 

salário mínimo também apresenta pontos sujeitos a crítica, especialmente no que tange à sua 

característica intrínseca de remuneração de um indivíduo pelo trabalho realizado, sendo que o 

poder aquisitivo do salário individual deve ser distribuído em uma base de consumo domiciliar, 

cujas necessidades alimentares e requerimentos nutricionais são superiores ao consumo 



14 
 

alimentar de um indivíduo, ensejando a busca por uma solução a partir de posterior alteração 

na definição do salário mínimo (BRASIL, 1938; BRASIL, 1946; MATTOSO, 1988). 

Isso conduz a um paradoxo no processo de criação do salário mínimo no Brasil, pois a 

proposta inicial de sua criação investia-se do propósito social de garantia das necessidades 

alimentares dos trabalhadores; no entanto, sua implementação foi feita a partir de uma política 

econômica pela dificuldade de concretização do ideal social, tendo em vista a impossibilidade 

de que uma mesma remuneração do trabalho de um indivíduo seja suficiente para diferentes 

tipos de composição familiar (MATTOSO, 1988). 

Paralelamente, a posterior utilização do salário mínimo como base de cálculo aplicada 

em vários gastos governamentais resultou na apropriação do conceito como unidade de 

referência para medida de renda (da remuneração do setor privado) e poder aquisitivo (das 

despesas de vários setores de atuação governamental) (AFONSO et al., 2011; GIAMBIAGI e 

FRANCO, 2007). Isto resultou em completa desvinculação do salário mínimo em relação às 

condições de vida das classes trabalhadoras no Brasil, tendo em vista a ausência de reajustes 

periódicos necessários do valor oficial para manutenção ou recomposição do poder aquisitivo 

em relação à inflação vigente no país em diferentes períodos pela discricionariedade dos 

governos nas decisões de concessão de reajustes (DIEESE, 2010; GIAMBIAGI e FRANCO, 

2007). 

Ademais, a parcela correspondente à alimentação, conforme estipulada para base de 

cálculo do salário mínimo, baseou-se em quantidades de alimentos consideradas necessárias à 

alimentação diária de um trabalhador adulto, denominada “ração-tipo”. A “ração-tipo” foi 

determinada a partir de pesquisas de condições de vida dos trabalhadores na década de 1930 

(BRASIL, 1938; CASTRO, 1933; CASTRO, 1939). 

Consequentemente, verifica-se uma deterioração da relevância do salário mínimo no 

contexto alimentar, tanto devido à supramencionada ausência de atualizações monetárias 

constantes do valor real do salário mínimo em períodos críticos da inflação brasileira, quanto 

em decorrência de alterações nas recomendações nutricionais e a falta de revisão periódica da 

composição da “ração-tipo” (via consideração de resultados das diversas pesquisas de 

orçamentos familiares conduzidas no país) ao longo do tempo (SABOIA, 1984; LAVINAS, 

1998; PASSOS et al., 2014). 

A partir da instituição do Decreto Lei nº. 2.162, de 1º. de maio de 1940, oficializou-se 

o salário mínimo no Brasil, definindo-se 14 valores regionais, conforme diferenciação de custo 

de vida. O decreto lei previa reavaliação dos valores do salário mínimo a cada período de três 

anos, no entanto, após uma primeira revisão dos valores em 1943, a prática de atualização 
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periódica foi abandonada; resultando na captura da política de salário mínimo por interesses de 

curto prazo atrelados a interesses políticos e mecanismos de políticas econômicas, excluindo-

se a necessária preservação dos valores reais do poder aquisitivo (MATTOSO, 1988). 

A partir de 1949, foram paulatinamente introduzidas alterações na legislação do salário 

mínimo, resultando nos parâmetros estabelecidos pela atual Assembleia Nacional Constituinte. 

Em 1963, foram estipulados 38 valores regionais distintos de salário mínimo, número que foi 

gradualmente reduzido ao longo do tempo, concomitantemente à redução das diferenças 

regionais observadas entre valores de salários mínimos vigentes no país, até alcançar unificação 

em 1984 (Quadro 1). Outras modificações importantes na legislação relativa ao salário mínimo 

referem-se a (MATTOSO, 1988): 

1. Caracterização como renda de base familiar, contrariamente à remuneração de base 

pessoal inicialmente estabelecida, tendo em vista que a Constituição de 1946 

redefine o salário mínimo como “remuneração mínima capaz de satisfazer às 

necessidades normais do trabalhador e às de sua família” (BRASIL, 1946 - Artigo 

157); 

2. Distinção entre salário mínimo de Referência e Piso Nacional dos Salários (PNS) 

em agosto de 1987, sendo o primeiro utilizado como referência legal para pisos 

salariais e contribuições previdenciárias, enquanto o segundo foi mantido como 

base legal do valor mínimo para remuneração mensal em pagamento pela jornada 

de trabalho diária máxima, sendo vetada vinculação a outros pisos de categorias, 

soldos, vencimentos ou outros valores. 

Atualmente, o salário mínimo é considerado um direito do trabalhador, sendo: 

 

...fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas 

necessidades vitais básicas e às de sua família, com moradia, alimentação, 

educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e providência social, 

reajustado periodicamente, de modo a preservar o poder aquisitivo, vedada 

sua vinculação para qualquer fim (BRASIL, 1988 - Capítulo II). 
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Quadro 1. Breve histórico do salário mínimo no Brasil. 

Ano Deliberações/Eventos 

1936 

Lei Brasileira nº. 185 define as “necessidades normais do trabalhador, referente à 

alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte”; Instituição das Comissões do 

Salário Mínimo. 

1938 
Decreto-Lei nº. 399 regulamenta a Lei de 1936; Determinação da “Ração Essencial” do 

Salário Mínimo, composta de um conjunto alimentício variado dividido em 12 grupos. 

1940 

Decreto Lei nº. 2.162 institui o Salário Mínimo no Brasil, definindo 14 valores. 

Determinação da reavaliação dos valores do Salário Mínimo a cada 3 anos (ocorreu até 

1943). 

1946 
Constituição de 1946 - artigo 157 define o Salário Mínimo como sendo “a remuneração 

mínima capaz de satisfazer às necessidades normais do trabalhador e às de sua família”. 

1949-1984 

Várias alterações foram sendo introduzidas na legislação do salário mínimo, resultando 

nos parâmetros estabelecidos pela Assembleia Nacional Constituinte. Em 1963, chegou-

se ao máximo de 38 valores. A partir daí este número foi sendo reduzido, assim como a 

distância entre o maior e o menor salário mínimo vigente, até atingir a unificação em 
1984, com a publicação do Decreto nº. 89.589. 

1987 

Criação do Piso Nacional dos Salários (PNS) e do Salário Mínimo de Referência. 

Autoridades da Nova República prometem reajustar seus valores acima dos índices de 
inflação, de maneira a recuperar parte do seu valor real perdido ao longo dos anos. 

1988 

O Capítulo II dos Direitos Sociais da Constituição de 1988, na versão aprovada no 1º 

turno dos trabalhadores constituintes, considera-se direito de todos os trabalhadores o 

“Salário Mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas 
necessidades vitais básicas e às de sua família, com moradia, alimentação, educação, 

saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e providência social, reajustado 

periodicamente, de modo a preservar o poder aquisitivo, vedada sua vinculação para 
qualquer fim”. 

1990-1994 

Apesar da permanência de altos índices de inflação, as políticas salariais foram capazes 

de garantir o poder de compra do salário mínimo, que apresentou um crescimento real de 

10,6% durante o período. 

1995-1999 

Devido ao controle inflacionário a níveis baixos, além da estabilidade após o Plano Real, 

o salário mínimo obteve ganhos reais ainda maiores, totalizando 28,3% entre 1994 e 1999, 

consolidando significativamente a recuperação do poder de compra do salário mínimo 

desde a década de 1950. 

Pós-2000 

Em 2000 ocorre a aprovação da Lei complementar nº. 103, que possibilita a criação de 

pisos regionais por Estados e DF. Em 2015, a Lei nº. 13.152 estabelece a valorização do 

salário mínimo, de modo que os reajustes relativos ao poder aquisitivo seguirão a variação 
do INPC, aplicando-se o percentual equivalente a taxa de crescimento real do PIB, sendo 

tais reajustes estabelecidos pelo Poder Executivo por meio de decreto. 
Fonte: Elaboração do autor com base em levantamentos do DIEESE e Atos do Poder Legislativo Brasileiro. 
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Em termos de poder aquisitivo, ocorreram vários períodos de significativa 

desvalorização do salário mínimo face às necessidades básicas das classes trabalhadoras no 

Brasil; entretanto, nas últimas décadas, várias medidas foram adotadas para recomposição da 

capacidade de pagamento do salário mínimo (AFONSO et al., 2011; DIEESE, 2010; 

GIAMBIAGI e FRANCO, 2007). 

O salário mínimo possui um importante papel no estabelecimento de um padrão de 

remuneração para os trabalhadores na esfera mais fragilizada de renda, incluindo mulheres, 

jovens e pessoas com baixo nível de escolaridade (SABOIA, 2007). Apesar do aumento real 

que obtido no salário mínimo nas décadas de 1990 e 2000, algumas correntes de pesquisadores 

da área de Economia alegam que há indexação de benefícios assistenciais e previdenciários ao 

salário mínimo de forma incompatível com arrecadação tributária no país, além de promover 

aumento do peso das despesas públicas em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) (AFONSO 

et al., 2011). 

Evidências apresentadas em estudos recentes indicam que, no período entre 2002 e 

2008, o processo de valorização do salário mínimo teve impactos positivos na desconcentração 

de rendimentos, sobretudo para homens e mulheres trabalhadores da região Nordeste e 

mulheres na região Sul do Brasil (SABÓIA, 2007), além de evidenciar certo grau de 

dependência entre trajetória de melhoria dos indicadores de desigualdade e políticas de 

valorização salariais (NEDER e RIBEIRO et al., 2010). Outro ponto a ser destacado é o “efeito 

farol” do salário mínimo, que exerce efeitos positivos no mercado de trabalho informal 

(GONZAGA e CAMARGO, 2001). 

Inicialmente, o salário mínimo foi planejado para atender necessidades de um único 

trabalhador, mas, a partir da Constituição de 1946, foi redefinido como remuneração capaz de 

suprir necessidades do trabalhador e de sua família (MATTOSO, 2008). Entretanto valores 

estabelecidos para salário mínimo usualmente situam-se aquém das demandas para 

cumprimento das necessidades vitais básicas, inclusive alimentação, algo previsto na 

Constituição de 1988. A ausência de poder aquisitivo necessário para atendimento das 

necessidades do trabalhador e sua família é passível de interpretação como omissão parcial do 

Estado em não fixar um salário mínimo suficiente para atender às necessidades vitais básicas 

determinadas pela Constituição vigente, resultando em inconstitucionalidade (SANTILLI e 

OLIVEIRA, 2015). 
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3.2 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

O conceito de segurança alimentar surge a partir da Segunda Guerra Mundial, a partir 

do cenário de incapacidade de produção e oferta de alimentos, considerando dimensões 

referentes à quantidade, à qualidade e à regularidade no acesso da população aos alimentos 

(BELIK, 2003). 

A segurança alimentar é definida como condição na qual uma população tem acesso 

físico e econômico de maneira contínua a um alimento inócuo, em quantidade e valor nutritivos 

adequados para satisfazer às exigências alimentares, garantindo uma condição de vida saudável 

e segura (FAO, 2002). 

A evolução das ações em segurança alimentar, assim como paulatino desenvolvimento 

de conhecimentos acerca da determinação social de doenças e da vinculação entre alimentação 

e estado de saúde, conduziu ao recente desenvolvimento do conceito de segurança alimentar e 

nutricional (SAN). 

No Brasil, a segurança alimentar apresenta uma natureza interdisciplinar, envolvendo 

questões como acesso a alimentos com boa qualidade, práticas alimentares saudáveis, 

sustentabilidade na produção, cidadania e direitos humanos (KEPPLE e SEGALL-CORRÊA, 

2011). Sendo denominada segurança alimentar e nutricional (SAN), tal definição abrange 

diversas políticas públicas de caráter intersetorial, buscando agregar diferentes setores de 

atividade e segmentos governamentais, além da sociedade civil (CERVATO-MANCUSO et 

al., 2015). 

O conceito de SAN apresenta múltiplas abordagens, envolvendo áreas do conhecimento 

como economia, agricultura, direito, educação, saúde, nutrição, assistência social, sociologia, 

antropologia, psicologia, entre outras (KEPPLE e SEGALL-CORRÊA, 2011). A Lei nº. 11.346 

de 15 de setembro de 2006, conhecida como Lei Orgânica de Segurança Alimentar e 

Nutricional (LOSAN), apresenta a seguinte definição de SAN: 

 

Segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todo 

ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade 

suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo 

como base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a 

diversidade cultural e que sejam social, econômica e ambientalmente 

sustentáveis (BRASIL, 2006). 

 



19 
 

A elaboração do conceito de SAN teve participação ativa de movimentos sociais, 

organizações da sociedade civil e do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(CONSEA) (REIS e MALUF, 2005). O CONSEA constitui órgão de assessoria ligado 

diretamente à Presidência da República, cuja finalidade é discutir e recomendar ações que 

contribuam para elaboração de leis, políticas, programas e ações governamentais, bem como 

atuar em negociações internacionais que possam afetar a soberania e a segurança alimentar do 

país (BOCHHI, 2010). 

A LOSAN apresenta significativa importância na estruturação das políticas públicas 

voltadas à SAN, tendo possibilitado a criação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional (SISAN) e das bases para criação da Política Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional (PNSAN), instituída pelo Decreto nº 7.272 em agosto de 2010 (RECINE e 

VASCONCELLOS, 2011). O SISAN tem como finalidade organizar, formular e implementar 

políticas, planos, programas e ações que assegurem o direito à alimentação adequada (BRASIL, 

2006). A composição do SISAN é baseada no conjunto de órgãos e entidades da União, Estados, 

Distrito Federal e municípios, além de instituições privadas e participação da sociedade civil. 

Entre órgãos e entidades que compõem o SISAN, a Câmara Interministerial de 

Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN) assume papel central nas iniciativas 

governamentais direcionadas à SAN. A CAISAN foi criada a partir do Decreto nº 6.273, de 23 

de novembro de 2007, tendo como finalidade a promoção, a articulação e a integração dos 

órgãos e entidades da administração pública federal afetos à área de SAN (BRASIL, 2007). As 

ações desenvolvidas pela CAISAN compreendem elaboração da PNAN e dos Planos Nacionais 

de Segurança Alimentar e Nutricional (PLANSAN), a partir das diretrizes estabelecidas pelo 

CONSEA (BRASIL, 2007). 

A implementação da PNAN permitiu criação das estruturas de gestão e mecanismos de 

financiamento, monitoramento e avaliação no âmbito da SISAN (BRASIL, 2010). O 

PLANSAN incluiu um conjunto de ações do governo federal pautados na agenda pública em 

SAN voltado para garantia da SAN e direito humano à alimentação adequada no Brasil 

(BRASIL, 2017). 

Em síntese, o conjunto de iniciativas mediadas por órgãos governamentais e entidades 

da sociedade civil no país pautadas em arcabouço teórico e legal de políticas públicas e agendas 

governamentais voltadas para SAN tornou possível incorporação da alimentação como direito 

social na Constituição Federal, reconhecendo a importância da segurança alimentar como 

determinante fundamental da saúde e da cidadania (BRASIL, 2014; ALVES e JAIME, 2014). 

Entretanto, ainda é possível identificar problemas relacionados ao cumprimento do direito à 
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alimentação em vários segmentos populacionais no Brasil, resultando em ausência de 

efetividade na promoção da SAN no âmbito das ações governamentais, mesmo mediante 

extensivo aparato institucional. 

Situações de insegurança alimentar (IA), em diferentes níveis, ocorrem regularmente no 

cotidiano de parcela da população brasileira, especialmente entre indivíduos de baixa renda. A 

escassez dos alimentos é reflexo da fragilidade na garantia institucional de disponibilidade, 

acesso, utilização e estabilidade dos recursos alimentares em nível populacional (KEPPLE e 

SEGALL-CORRÊA, 2011). 

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), realizada 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2013, cerca de 22,6% dos 

domicílios particulares no Brasil apresentam algum grau de IA (BRASIL, 2014). 

A Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA) constitui instrumento de 

substancial importância para orientação das políticas públicas voltadas ao combate da 

insegurança alimentar e da fome, sendo utilizada em inquéritos populacionais (SEGALL-

CORRÊA e MARIN-LEON, 2009), incluindo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD). A EBIA tem sido utilizada para identificar e caracterizar domicílios segundo situação 

de segurança ou insegurança alimentar, além de avaliar grau de severidade e percepção dos 

indivíduos perante dificuldades atreladas aos déficits alimentares (BRASIL, 2014). 
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3.3 SALÁRIO MÍNIMO E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

A segurança alimentar tem sido tema importante de amplo debate sobre objetivos 

prioritários ao planejamento e construção das políticas públicas no Brasil. Diversas 

experiências de ações e programas voltados ao fortalecimento da segurança alimentar foram 

implementadas nas distintas instâncias de governo, em diferentes períodos da história do país 

(PESSANHA, 2002). 

Dentro do contexto de segurança alimentar, ressalta-se a relevância dos primeiros 

estudos realizados por Josué de Castro sobre alimentação e fome no Brasil, especialmente em 

relação à pesquisa intitulada “Condições de vida das classes operárias do Recife”, publicada 

em 1932. O trabalho foi inspirado em experiência in loco realizada pelo autor, resultando na 

condução de um inquérito sobre valor salarial, despesas com habitação (aluguel, luz, carvão, 

água), vestuário e aquisição de alimentos (CASTRO, 1932). 

A partir das análises realizadas, constatou-se que cada indivíduo de uma família operária 

consumia diariamente cerca de 1.646 calorias, frente a uma necessidade de aporte energético 

diário entre 3.000 a 4.000 calorias, dependendo do tipo de função desempenhada (CASTRO, 

1932). Assim, constatou-se baixa capacidade produtiva dos trabalhadores em decorrência da 

fome, apontando necessidade de ações de assistência social de maior urgência no combate aos 

problemas relacionados à inanição crônica. A respeito do regime alimentar dos operários, 

descreve-se que: “Sob o ponto de vista qualitativo, é um regime incompleto porque possui 

albuminas, vitaminas e sais minerais insuficientes” (CASTRO, 1936, p.103). Josué de Castro 

também ressalta péssima qualidade da alimentação operária ao mencionar que: 

 

É por isso que essa gente não fala em alimentar-se, mas em enganar a fome. 

Infelizmente a fome não se deixa enganar, apenas ilude-se sua sensação 

consciente, mas na intimidade profunda de cada célula perduram 

indefinidamente os seus efeitos (CASTRO, 1936, p.104). 

 

A investigação realizada teve importante papel socioeconômico ao servir como base 

para estabelecimento das associações entre alimentação e renda, assim como para proposição 

do salário mínimo no primeiro governo de Getúlio Vargas. Os resultados identificados na 

pesquisa contribuíram para adoção de políticas relacionadas a padrões mínimos de renda que 

contemplassem a alimentação adequada e demais necessidades dos trabalhadores 

(CARVALHO, 2009). 
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A partir da proposição inicial de uma política eminentemente de cunho social pautada 

nas necessidades básicas de trabalhadores, estipulou-se que suprimento das “necessidades 

normais do trabalhador, referente à alimentação, habitação, vestuário, higiene, e transporte” 

deveria ser base de cálculo do salário mínimo, conforme Lei nº. 185, de 14 de janeiro de 1936 

(BRASIL, 1936). 

A regulamentação da forma de operacionalização do salário mínimo, entretanto, foi 

realizada somente pelo Decreto Lei nº. 399, de 30 de abril de 1938, incluindo que: 

 

...denomina-se Salário Mínimo a remuneração mínima devida a todo 

trabalhador adulto, sem distinção de sexo, por dia normal de serviço, e capaz 

de satisfazer, em determinada época e região do país, às suas necessidades 

normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte (BRASIL, 

1938 - Artigo 2º.). 

 

O próprio decreto define a “ração-tipo”, que constitui base de cálculo dos valores 

mínimos referentes à alimentação a serem computados como parte da estimativa do salário 

mínimo, composta por uma cesta de alimentos variados distribuídos em treze itens, de acordo 

com recomendações nutricionais definidas à época para indivíduos adultos (BRASIL, 1938; 

DIEESE, 1993; MATTOSO, 1988). 

Simultaneamente, foram instituídas comissões regionais de salário mínimo, 

encarregadas de propor alterações no valor do salário mínimo regional e analisar bases de 

cálculo do salário mínimo a partir de pesquisas ou inquéritos censitários, de forma a 

implementar modificações necessárias em sua composição (BRASIL, 1938); cuja parcela 

relativa à alimentação foi inicialmente estipulada a partir de uma cesta de alimentos contendo 

quantidades específicas de itens alimentares para cada região (Tabela 1). 
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Tabela 1 Provisões mínimas estipuladas pelo Decreto Lei 399. Brasil, 1938. 

Alimentos Região 1 Região 2 Região3 Nacional 

Carne 6,0 kg 4,5 kg 6,6 kg 6,0 kg 

Leite 7,5 l 6,0 l 7,5 l 15 l 

Feijão 4,5 kg 4,5 kg 4,5 kg 4,5 kg 

Arroz 3,0 kg 3,6 kg 3,0 kg 3,0 kg 
Farinha 1,5 kg 3,0 kg 1,5 kg 1,5 kg 

Batata 6,0 kg - 6,0 kg 6,0 kg 

Legumes (Tomate) 9,0 kg 12,0 kg 9,0 kg 9,0 kg 
Pão francês 6,0 kg 6,0 kg 6,0 kg 6,0 kg 

Café em pó 600 g 300 g 600 g 600 g 

Frutas (Banana) 90 unid 90 unid 90 unid 90 unid 

Açúcar 3,0 kg 3,0 kg 3,0 kg 3,0 kg 
Banha/óleo 750 g 750 g 900 g 1,5 kg 

Manteiga 750 g 750 g 750 g 900 g 
Obs.: A definição atual das regiões foi estipulada por estados e Distrito Federal, a partir do decreto original, incluindo-se 
Unidades da Federação anteriormente inexistentes, da seguinte forma: Região 1: São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio 
de Janeiro, Goiás e Distrito Federal; Região 2: Pernambuco, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Amazonas, 
Pará, Piauí, Tocantins, Acre, Paraíba, Rondônia, Amapá, Roraima e Maranhão; Região 3: Estados do Paraná, Santa Catarina, 
Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul; Nacional: Cesta normal média para massa trabalhadora em atividades 
diversas no território nacional. 
Fonte: DIEESE (1993), a partir de BRASIL (1938). 

 

Desde 1959, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos 

(DIEESE) efetua o acompanhamento do custo dos itens alimentares que compõem a cesta 

básica de alimentos, utilizando como base de cálculo do Índice de Custo de Vida (ICV), a partir 

das quantidades apresentadas no Decreto Lei nº.399 (DIEESE, 1993). Até 2015, a pesquisa da 

cesta básica nacional era realizada em 16 capitais brasileiras, considerando gastos médios 

mensais referentes aos produtos da cesta básica nacional (CBN), a partir de informações obtidas 

na Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), conduzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) em 2002-2003, baseando-se na pesquisa de marcas e preços dos produtos 

alimentícios em uma amostragem de locais de compra (DIEESE, 2015). 

A partir de 2016, o DIEESE implementou a pesquisa da CBN nas vinte e sete capitais 

brasileiras, adotando como parâmetros locais de coleta de preços definidos pela POF 2008-

2009, além de promover mudanças na ponderação dos produtos por tipo de equipamento de 

comércio, tipos, marcas e unidades de medida por produto, modelos de questionários e 

calendário de levantamento (DIEESE, 2016). 

Os gastos com alimentação das famílias brasileiras são indicadores importantes de SAN. 

A POF 2002-2003 apontou que 20,6% das despesas das famílias brasileiras correspondiam aos 

gastos com alimentação (CONSEA, 2010); enquanto resultados da POF 2008-2009 apontam 

que gastos com alimentação totalizaram 19,8% das despesas das famílias. Tais mudanças são 

motivadas pelo aumento da renda média, gastos com outros itens de consumo e redução do 

preço relativo de alguns alimentos (CONSEA, 2010). 
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Considerando dados populacionais, a insegurança alimentar potencialmente expressa 

dificuldade de acessos aos alimentos por falta de trabalho ou baixo nível de renda, restrições na 

disponibilidade de bens e na sustentabilidade de sua produção. A análise econômica é um 

componente importante no diagnóstico de uma situação de SAN, apresentando reflexões úteis 

quanto ao cenário de insegurança alimentar e contribuindo na formulação de políticas e 

programas públicos de combate à fome e à desnutrição (ROCHA, 2013). 

A tendência de elevação pela demanda por alimentos no Brasil é indicador importante 

sobre dimensão alimentar da SAN, que deve contemplar uma oferta de alimentos (CERVATO-

MANCUSO et al., 2015): 1) Suficiente e adequada para atender à demanda da população em 

termos de quantidade e de qualidade; 2) Estável e continuada para garantir disponibilidade 

permanente, neutralizando flutuações sazonais, além de autônoma para autossuficiência 

nacional nos alimentos básicos; 3) Equitativa para garantir acesso universal às necessidades 

nutricionais adequadas, manter ou recuperar a saúde nas etapas do curso da vida e nos diferentes 

grupos da população; 4) Sustentável do ponto de vista agroecológico, social, econômico e 

cultural para assegurar SAN das próximas gerações. 

A alimentação e a nutrição constituem requisitos básicos para promoção e proteção da 

saúde, possibilitando a afirmação plena do potencial de crescimento e desenvolvimento humano 

com qualidade de vida e cidadania (PINHEIRO, 2008). Cada país tem direito de definir suas 

próprias políticas e estratégias sustentáveis de produção, distribuição e consumo de alimentos 

que garantam o direito à alimentação para sua população, respeitando múltiplas características 

culturais dos povos (BRASIL, 2006). 
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3.4 CONSUMO ALIMENTAR DA POPULAÇÃO BRASILEIRA 

Mudanças nas dietas tradicionais têm ocorrido em países em desenvolvimento, inclusive 

no Brasil, resultantes da substituição de cereais e outros alimentos básicos por carnes, ovos, 

peixes, óleos vegetais, carboidratos simples e produtos lácteos (BOLAND et al., 2013). 

Consequentemente, as dietas atuais apresentam alta densidade energética sem aumento de 

quantidade e variedade de micronutrientes. 

Ademais, o aumento do consumo calórico na alimentação tem sido acompanhado por 

mudanças na qualidade da dieta, a partir de redução no consumo de alimentos in natura por 

alimentos com maior nível de processamento (ALEXANDRATOS et al., 2012). 

O baixo custo alimentos com alta densidade energética, tais como grãos refinados, 

açúcares e gorduras de adição, representa menor custo unitário da alimentação, em relação aos 

alimentos de menor densidade energética, fatores que contribuem à epidemia de obesidade 

mundial nas últimas décadas (DREWNOWSKI, 2004; DREWNOWSKI e DARMON, 2005). 

Estima-se que cerca de 40% da energia na dieta da população dos EUA é composta por 

açúcares e gorduras de adição. Um estudo conduzido na França demonstrou que um acréscimo 

de 100 gramas de açúcares e gorduras na dieta promoveu redução de 0,05-0,40 euros por dia 

em custos da dieta. Em contrapartida, um acréscimo de 100 gramas de frutas e legumes foi 

associado com incremento de 0,18-0,29 euros por dia nos custos da dieta (DREWNOWSKI et 

al., 2004). 

No caso brasileiro, há evidências que apoiam um cenário de transição nutricional, 

resultante do processo de transformação dos padrões alimentares e de atividade física, 

acompanhada de mudanças socioeconômicas, demográficas e culturais (POPKIN, 1994). 

Mudanças nos padrões de alimentação têm sido aferidas a partir da constatação de redução do 

consumo de carboidratos complexos e fibras, associada com aumento do consumo de gordura 

saturada, açúcar e alimentos industrializados (POPKIN, 2001). 

As Pesquisas de Orçamento Familiar (POF), realizadas pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), têm permitido quantificação da despesa familiar com aquisição 

de alimentos, possibilitando analisar a evolução do padrão alimentar em comparação às 

condições de vida da população brasileira (BRASIL, 2010). 

Inquéritos alimentares regulares com dados sobre disponibilidade domiciliar de 

alimentos possibilitam caracterização das modificações na alimentação da população brasileira 

nas últimas décadas (LEVY-COSTA et al., 2005). A composição de macronutrientes da dieta 

teve significativas alterações, marcadas pelo aumento do consumo de gorduras e redução dos 

carboidratos (Tabela 2). 
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Tabela 2 Evolução da disponibilidade de macronutrientes (% energético) nas regiões 

metropolitanas. Brasil, 1974-2009. 

Macronutriente 

Valor energético total (%) 

Período 
1974-75 1987-88 1995-96 2002-03 2008-09 

Carboidratos 61,7 58,0 57,7 55,9 59,22 

Açúcar (sacarose) 14,0 13,7 14,2 12,6 16,36 

Demais carboidratos 47,6 44,3 43,6 43,3 42,86 
Proteínas 12,6 12,8 13,8 13,6 12,08 

Animais 6,0 7,1 8,1 7,8 6,69 

Vegetais 6,6 5,8 5,7 5,8 5,39 
Lipídios 25,8 29,2 28,5 30,5 28,71 

Ácidos graxos monoinsaturados 7,4 7,9 7,7 8,1 9,17 

Ácidos graxos poliinsaturados 7,7 9,5 8,5 8,9 9,17 

Ácidos graxos saturados 7,5 8,5 8,8 9,6 8,32 
Fonte: Adaptado de Levy-Costa et al. (2005) e Levy et al. (2012). 

 

A análise da evolução da composição de macronutrientes mostrou aumento no teor de 

sacarose (LEVY-COSTA et al., 2005). Comparando-se dados da POF 2002-2003 com POF 

2008-2009, verifica-se incremento da aquisição de refeições prontas e misturas industrializadas 

e diminuição de cereais e derivados, feijões e outras leguminosas, leite e açúcar (Tabela 3). 

 

Tabela 3 Evolução da disponibilidade energética (%), segundo grupos de alimentos. 

Brasil, 2002-2009. 

Grupo de alimentos 
Valor energético total (%) 

POF 2002-2003 POF 2008-2009 

Cereais e derivados 36,4 35,2 

Feijões e outras leguminosas 6,6 5,4 

Raízes, tubérculos e derivados 5,8 4,8 

Carnes 11,8 12,3 
Leite e derivados 6,3 5,8 

Ovos 0,3 0,7 

Frutas e sucos naturais 1,6 2,0 
Verduras e legumes 0,7 0,8 

Óleos e gorduras 12,8 14,1 

Açúcar e refrigerantes 13,4 13,0 
Bebidas alcoólicas 0,5 0,7 

Oleaginosas 0,2 0,2 

Condimentos 0,6 0,3 

Refeições prontas e misturas industrializadas 1,7 4,6 
Total 100 100 

Total de energia consumido no domicílio (kcal/ dia per capita) 1.811 1.610 
Fonte: Adaptado de Levy-Costa et al. (2005) e Levy et al. (2012). 
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No início dos anos 2000, houve o incremento na disponibilidade relativa de frutas, 

verduras e legumes, mas ainda aquém das recomendações nutricionais de ingestão entre 6% a 

7% do total energético (LEVY-COSTA et al., 2005). Em um estudo conduzido a partir dos 

dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares de 2008-2009, foi estimada a necessidade de 

elevação do custo com alimentação entre famílias de baixa renda para adoção de padrões 

alimentares baseados em maior consumo de alimentos in natura e minimamente processados 

(BORGES et al., 2016). Entretanto, tais análises apresentam limitações, pois não avaliam oferta 

de nutrientes consumidos fora do domicílio. 

A análise do padrão de consumo alimentar fornece subsídios para avaliação do 

cumprimento das necessidades nutricionais e promoção de programas de educação nutricional 

(CERVATO e VIEIRA, 2003). Entretanto, uma avaliação global da qualidade da dieta de 

indivíduos e populações requer utilização de indicadores compostos para síntese das 

características nutricionais em uma única métrica, devendo ser comparável entre grupos 

populacionais com diferentes práticas alimentares, preferencialmente relacionada a gradientes 

de risco para várias doenças crônicas relacionadas à alimentação (USDA, 1995; VARIYAM et 

al., 1998; CERVATO e VIEIRA, 2003; SARTI, 2010). 

Alguns indicadores de qualidade nutricional têm sido utilizados para avaliação do 

padrão alimentar de indivíduos e grupos populacionais, incluindo ingestão adequada de 

nutrientes, número de porções consumidas de diferentes grupos de alimentos ou variedade de 

alimentos presentes na dieta (CERVATO e VIEIRA, 2003). Desde meados da década de 1990, 

têm sido propostos indicadores globais de qualidade nutricional da alimentação, como o Índice 

de Qualidade da Dieta (IQD). O cálculo do IQD foi aprimorado em 1999, resultando no Índice 

de Qualidade da Dieta Revisado (IQD-R), a partir da inclusão de conceitos extraídos da 

pirâmide alimentar e do guia alimentar estadunidense (HAINES et al., 1999). 

No Brasil, o IQD-R foi adaptado à população brasileira com base em recomendações do 

Guia Alimentar para População Brasileira e dados oriundos do Inquérito de Saúde e 

Alimentação (ISA) Capital conduzido em 2003 (PREVIDELLI et al., 2011); proposto como 

instrumento para avaliar com boa confiabilidade a qualidade de dieta dos brasileiros 

(ANDRADE et al., 2013), sendo também empregado no estudo da qualidade de dieta em 

adolescentes (WENDPAP et al., 2014). 
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4 METODOLOGIA 

4.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

O presente estudo constitui investigação quantitativa de natureza exploratória descritiva 

baseada em análise de dados secundários de acesso público com representatividade 

populacional em nível nacional. 

O estudo foi desenvolvido em três etapas: (1) evolução do poder aquisitivo do salário 

mínimo; (2) avaliação da qualidade nutricional do consumo alimentar populacional e da cesta 

básica; (3) mapeamento de atitudes de enfrentamento da insegurança alimentar. 

No contexto da análise da evolução do salário mínimo, o desenho do estudo apresenta 

delineamento longitudinal retrospectivo. A investigação da qualidade nutricional do padrão 

alimentar populacional e da cesta básica, assim como mapeamento das atitudes de mitigação da 

insegurança alimentar entre domicílios brasileiros, constituem estudos com delineamento 

transversal retrospectivo. 

 

4.2 BASES DE DADOS 

4.2.1 SALÁRIO MÍNIMO 

A análise da evolução do poder aquisitivo do salário mínimo baseou-se em dados 

históricos de evolução do valor nominal, reajustes publicados em legislação pertinente e valor 

real do salário mínimo, desde sua proposição inicial até 2018, a partir de bancos de dados 

públicos de instituições de pesquisa ligadas à temática, como Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos 

(DIEESE) e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). 

 

4.2.2 CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS 

A cesta básica de alimentos originalmente proposta como base para cálculo do salário 

mínimo (“ração-tipo”) foi definida a partir de revisão da literatura, considerando-se salário 

mínimo como política de garantia de condições de vida à população brasileira, especialmente 

no que tange à promoção de poder aquisitivo suficiente para aquisição de alimentos. 

As informações obtidas foram compiladas em um banco de dados contendo 

caracterização dos alimentos componentes da cesta básica a partir de descrição dos itens, 

respectivas quantidades e valores monetários nominais para aquisição, estimados a partir de 

pesquisas de consumo alimentar realizadas na década de 1930, de forma a possibilitar análise 

econômica e nutricional. 
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4.2.3 CONSUMO ALIMENTAR POPULACIONAL 

O padrão de consumo alimentar da população brasileira foi definido com base em 

microdados de consumo alimentar individual, associados à caracterização sociodemográfica e 

econômica dos indivíduos entrevistados no contexto da Análise do Consumo Alimentar Pessoal 

da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), conduzida pelo IBGE entre 2008 e 2009. 

A organização do banco de dados em nível individual baseou-se em descrição dos itens 

alimentares consumidos em quantidades per capita, posteriormente convertidos em nutrientes 

e classificados em grupos alimentares para avaliação da qualidade nutricional da dieta da 

população brasileira, resultando em registro de consumo alimentar pessoal de 34.003 indivíduos 

no contexto da POF 2008-2009. 

 

4.2.4 INSEGURANÇA ALIMENTAR 

O mapeamento de atitudes de enfrentamento da insegurança alimentar baseou-se em 

microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), conduzida anualmente 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A PNAD inclui levantamento de 

informações sociodemográficas e econômicas em amostra representativa da população 

brasileira, selecionada por meio de amostragem estratificada em três níveis (município, setor 

censitário e domicílio), além de incluir um suplemento temático em diferentes tópicos a cada 

ano (saúde, educação, uso de tecnologias, etc.). 

No ano de 2013, foram coletadas informações referentes a 362.555 indivíduos em 

148.697 domicílios, cujo suplemento temático referia-se à caracterização da situação de 

segurança alimentar e nutricional nos domicílios brasileiros, incluindo Escala Brasileira de 

Insegurança Alimentar (EBIA) para identificação e caracterização dos domicílios segundo 

situação de segurança ou insegurança alimentar no Brasil, além de atitudes adotadas diante de 

escassez de alimentos (BRASIL, 2014; SEGALL-CORREA et al., 2014). 

O presente estudo utilizou informações referentes aos domicílios com resposta positiva 

em pelo menos um item da EBIA, considerados como domicílios em situação de insegurança 

alimentar. Foram selecionadas informações referentes às características domiciliares: número 

de residentes; composição etária no domicílio (presença ou ausência de indivíduos com idade 

inferior a 18 anos); sexo do chefe do domicílio; anos de estudo do chefe do domicílio; renda 

domiciliar total; situação de segurança alimentar do domicílio (pontuação na escala EBIA); 

área; e Unidade da Federação. Informações em nível individual referentes ao sexo e à etnia dos 
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residentes nos domicílios selecionados foram utilizadas complementarmente para 

caracterização da amostra. 

Na análise dos dados, a renda domiciliar foi convertida em renda domiciliar per capita 

em adultos equivalentes, evitando-se superestimação de medidas de renda em domicílios com 

crianças e jovens pela desconsideração de diferenças nas necessidades em relação aos 

indivíduos adultos (ALMEIDA e SARTI, 2013). O cálculo da renda domiciliar per capita em 

adultos equivalentes baseou-se em escala de equivalência, conforme a seguinte equação: 

 

ed= (Ad + ΦKd)
θ 

 

Onde: ed = número de indivíduos em unidades de adulto equivalente no domicílio d; Ad= 

número de indivíduos adultos no domicílio d; Kd = número de indivíduos com idade inferior a 

quatorze anos no domicílio d; Φ = ϴ = 0,75. 

 

4.3 ANÁLISE DE DADOS 

4.3.1 EVOLUÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO EM RELAÇÃO À CESTA BÁSICA 

A partir dos dados históricos dos valores nominais e reais do salário mínimo, publicados 

pelo IPEA, derivou-se estimativa de correção monetária aplicável a cada mês no período de 

interesse do estudo (1938-2018). 

A magnitude da diferença entre o valor real e o valor nominal do salário mínimo em 

cada período foi calculada para estipular ganhos ou perdas de poder de aquisitivo ao longo do 

tempo. O valor real necessário para aquisição da cesta básica de alimentos baseou-se em 

informações da composição original da cesta e valor nominal estimado para sua aquisição, 

aplicando-se correção monetária para comparação ao salário mínimo vigente a cada mês, 

utilizando-se a metodologia do IPEA1. 

As alterações no padrão monetário brasileiro foram incorporadas com base em 

documentação oficial do Banco Central do Brasil para conversão de moedas e atualização dos 

valores monetários, em conformidade com legislação vigente. 

 

                                                             
1 Aplicação de deflator baseado em composição dos seguintes índices de preços: Índice de Preços ao Consumidor 

no município de São Paulo, da Fundação Instituto Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo, IPC-

SP/FIPE (entre julho de 1940 e janeiro de 1944); Índice de Preços ao Consumidor no município do Rio de Janeiro 

da Fundação Getúlio Vargas, IPC-RJ/FGV (entre janeiro de 1944 e janeiro de 1948); Índice Geral de Preços ao 

Consumidor do Ministério do Trabalho, IGPC/Mtb (entre janeiro de 1948 e março de 1979); Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor (INPC) do IBGE até março de 1979; e Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) 

do IBGE a partir de março de 1979 até fevereiro de 2018. 
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4.3.2 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE NUTRICIONAL DO PADRÃO ALIMENTAR 

POPULACIONAL E DA CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS 

A partir da definição da composição da cesta básica de alimentos, buscou-se avaliar a 

qualidade nutricional global de uma dieta baseada no consumo da cesta básica em comparação 

ao padrão alimentar atual da população brasileira. 

A composição nutricional da cesta básica de alimentos e do padrão de consumo 

alimentar da população brasileira foi determinada a partir da organização do banco de dados 

em nível individual com quantidades per capita dos alimentos consumidos, posteriormente 

convertidos em nutrientes e classificados em grupos alimentares, utilizando-se tabelas de 

composição de alimentos nacionais, especialmente Tabela Brasileira de Composição de 

Alimentos (IBGE) e Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), complementadas 

pela Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA-USP) (IBGE; 2009; NEPA, 2011; 

USP/FORC, 2017), além de referências de receitas regionais e receituários padrão para 

conversão de preparações (FISBERG; VILLAR, 2001; BRASIL, 2008). 

Os valores nutricionais da cesta básica e do padrão alimentar populacional foram 

comparados às recomendações nutricionais atualmente vigentes, segundo Dietary Reference 

Intakes (DRI) (NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, 2004). 

A população de referência para cálculo da taxa metabólica basal (TMB) incluiu 

indivíduos na faixa etária de 18 a 59 anos, a partir da aplicação de equação para estimativa do 

gasto energético basal preconizado pela Food and Agriculture Organization (FAO), 

considerando sexo e faixa etária do indivíduo (Tabela 4). Informações sobre peso da população 

de referência foram obtidos a partir de microdados da POF 2008-2009, utilizando-se valor 

médio ponderado segundo faixa etária e sexo. 

 

Tabela 4 Parâmetros de cálculo de taxa de metabolismo basal, conforme faixa etária, sexo 

e nível de atividade física. 

Sexo Faixa etária TMB 
Coeficiente de 

Atividade Física 

Feminino 18-30 anos 14,818 x Peso + 486,6 

1,4 (sedentário) 
30-60 anos 8,126 x Peso + 845,6 

Masculino 18-30 anos 15,057 x Peso + 692,2 

30-60 anos 11,472 x Peso + 873,1 
Fonte: Adaptado de FAO (2004). 
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A avaliação da qualidade global da dieta populacional e da cesta básica de alimentos foi 

conduzida a partir da aplicação do Índice de Qualidade da Dieta Revisado (IQD-R), adaptado 

e validado para aplicação na população brasileira (PREVIDELLI et al., 2011). 

O IQD-R constitui indicador sintético da qualidade nutricional da alimentação diária de 

grupos populacionais, baseado em atribuição de pontos em onze dimensões da dieta, resultando 

em índice com escala de 0 (pior qualidade) a 100 (melhor qualidade), que permite avaliar 

potenciais benefícios à saúde provenientes dos diferentes perfis de consumo alimentar (Tabela 

5). 

 

Tabela 5 Componentes para avaliação do IQD-R. 

Componente 

Critério para 

pontuação 
mínima 

Critério para 

pontuação 
intermediária 

Critério para pontuação máxima 

Porções Pontos 

Frutas totais 

Ausência de 

consumo 
0 ponto 

Cálculo 

proporcional 

1,0 porção/1.000 kcal 

5 

Frutas integrais 0,5 porção/1.000 kcal 

Vegetais totais 1,0 porção/1.000 kcal 

Vegetais verde escuros, 

alaranjados e legumes 
0,5 porção/1.000 kcal 

Cereais totais 3,0 porções/1.000 kcal 

10 

Carnes, ovos e 
leguminosas 

1,5 porção/1.000 kcal 

Leite e derivados 1,0 porção/1.000 kcal 

Óleos 0,5 porção/1.000 kcal 

Gordura saturada 
≥15% do VET 

0 pontos 
10% do VET 

8 pontos 
≤ 7% do VET 

Sódio 
≥2,0g/1.000 kcal 

0 pontos 

1g/1.000 kcal 

8 pontos 
≤ 0,75g/ 1.000 kcal 

Gord A|A 
≥35% do VET 

0 pontos 
Cálculo 

proporcional 
≤ 10% do VET 20 

Obs.: VET = Valor Energético Total; Gord A|A = Calorias provenientes de gordura sólida, álcool e açúcar de adição. 
Fonte: PREVIDELLI e col. (2011); WENDPAP e col. (2014). 

 

Os indicadores de qualidade da dieta para alimentação populacional e cesta básica de 

alimentos foram diretamente comparados entre si para verificação da adequação nutricional do 

consumo alimentar vigente e da base de cálculo do salário mínimo. 

Posteriormente, buscou-se identificar associação entre IQD-R na alimentação da 

população brasileira em relação às características sociodemográficas e econômicas, utilizando-

se análise de regressão linear multivariada. As análises estatísticas foram conduzidas no 

programa Stata®, versão 13.0. 
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4.3.3 MAPEAMENTO DE ATITUDES NO ENFRENTAMENTO DA 

INSEGURANÇA ALIMENTAR 

As informações da PNAD 2013 permitiram organização de banco de dados de 

caracterização de amostra representativa da população brasileira em situação de insegurança 

alimentar, incluindo-se identificação de estratégias intradomiciliares e atitudes 

extradomiciliares adotadas no enfrentamento da escassez de alimentos. 

As estratégias intradomiciliares frente à falta de alimentos referiam-se à preocupação 

com falta de dinheiro e/ou redução na quantidade e/ou qualidade do consumo alimentar em uma 

ou mais refeições por um ou mais membros da família, assim como redução do número de 

refeições diárias. 

As atitudes extradomiciliares face à insegurança alimentar incluíam atitudes primárias 

(ações preferenciais mencionadas pelos entrevistados) e atitudes secundárias (ações adotadas 

em caso de falha na ação preferencial), sendo associadas à busca por fontes alternativas de renda 

e/ou alimentos na rede social proximal (parentes ou amigos) e na rede social distal (comércio, 

instituições de apoio ou programas de governo). 

A indicação de atitudes primárias e secundárias adotadas em relação à escassez de 

alimentos permitiu construção de relações entre ações preferenciais e subsidiárias na construção 

de estratégias de enfrentamento da insegurança alimentar em nível domiciliar, possibilitando 

análise quantitativa de redes relacionais das atitudes assumidas pela população segundo níveis 

de renda. 

A análise de redes complexas foi baseada em verificação das conexões entre atitudes 

preferenciais dos indivíduos expostos à insegurança alimentar dentro de uma estrutura social 

baseada em interações complexas entre indivíduos. As respostas quanto às atitudes adotadas 

foram organizadas em pares direcionados, sendo atitude principal considerada como nó de 

origem e atitude secundária como nó de destino da associação. 

A centralidade de autovetor foi calculada para avaliar conexão entre atitudes 

preferenciais na rede em cada grupo de domicílios, de acordo com critérios de renda. Seja G 

um grafo conexo com n vértices e seja Vk um vértice de G, a centralidade de autovetor c é 

obtida pela seguinte equação: 

 

c (Vk ) = xk 
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Onde: xk é a k -ésima coordenada do autovetor positivo unitário x associado ao índice 

do grafo, isto é, ρ(G) = ind(G), de modo que ρ(G)> 0 e, como autovalor, tem multiplicidade 

algébrica igual a 1 (FREITAS, 2010). 

A elaboração dos grafos e as análises quantitativas relacionadas às conexões entre 

atitudes adotadas pelos indivíduos entrevistados foram realizadas utilizando programa de 

domínio público Gephi versão 0.9.2. 

A partir da seleção das variáveis domiciliares e individuais, foi organizado banco de 

dados para análise estatística. Foram feitas análises estatísticas descritivas para determinação 

das características sociais, demográficas e econômicas da população, assim como 

características de segurança alimentar a partir das respostas obtidas na EBIA. 

As análises foram realizadas na população caracterizada em situação de insegurança 

alimentar em nível geral e estratificações segundo quintis de renda per capita em adultos 

equivalentes. O processamento de dados e as análises estatísticas descritivas foram realizadas 

usando software estatístico Stata®, versão 13; aplicando-se fatores de expansão da amostra 

para representatividade populacional, a partir de uso do módulo survey. 
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5 MANUSCRITO I 

Salário mínimo e cesta básica de alimentos no Brasil: Uma análise da associação entre 

poder aquisitivo e nível de renda 

 

Resumo 

Atualmente, o salário mínimo ainda é utilizado como unidade de medida de renda ou posição 

socioeconômica de indivíduos no contexto de pesquisas nas áreas de nutrição e saúde coletiva. 

O objetivo do presente artigo foi analisar a adequação do uso do salário mínimo como medida 

padrão de renda, investigando-se evolução do poder aquisitivo para itens componentes da cesta 

básica de alimentos, assim como potencial representatividade na análise de distribuição 

populacional segundo faixas de renda. As análises realizadas incluíram: (1) evolução do valor 

real do salário mínimo no município de São Paulo e cálculo da variação percentual em relação 

ao valor real da proposta original de 1940; (2) variação do poder aquisitivo do salário mínimo 

para aquisição da cesta básica de alimentos nos municípios de Belo Horizonte, Curitiba, 

Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre entre 1985 e 2018; e (3) distribuição 

populacional por faixas de renda total e renda per capita em salários mínimos, a partir dos dados 

das Pesquisas de Orçamentos Familiares de 2002-2003 e 2008-2009. Os resultados apontam 

para deterioração da relevância do salário mínimo no contexto alimentar devido à ausência de 

atualizações monetárias em períodos críticos da inflação brasileira. O salário mínimo mostrou-

se insuficiente como padrão de remuneração para custeio das necessidades básicas com 

alimentação em determinados momentos no período analisado. Simultaneamente, foi possível 

verificar potenciais distorções no uso do salário mínimo como unidade de medida de renda para 

análise de dados populacionais segundo nível socioeconômico, resultando em ausência de 

comparabilidade dos dados de pesquisas conduzidas em diferentes períodos históricos no Brasil 

e, portanto, perda de informações relevantes no contexto da saúde pública. Por fim, foi 

constatado que valores estipulados para salário mínimo apresentam distanciamento 

significativo em relação à renda total e per capita de populações de baixa renda. 
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Introdução 

O salário mínimo foi concebido a partir de estudos realizados por Josué de Castro em ainda na 

década de 1930 (CASTRO, 1935), que serviram de base para estabelecimento do vínculo no 

binômio alimentação-renda em nível nacional, dentro do contexto da investigação de 

determinantes sociais da saúde (CASTRO, 1933; CASTRO, 1939). 

A Lei nº 185 instituída por Getúlio Vargas definia “necessidades normais do trabalhador, 

referente à alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte” e também instituía 

Comissões do Salário Mínimo para análise e estabelecimento das quantidades de nutrientes 

mínimos e dos componentes alimentares destinados ao atendimento das necessidades 

nutricionais de um trabalhador adulto, de acordo com três regiões do Brasil, em 1938 (BRASIL, 

1938). 

A partir das definições das provisões alimentares mínimas, foi publicado o Decreto-Lei nº 399, 

estipulando como medida “ração essencial” do salário mínimo, utilizada para cálculo das 

provisões mínimas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 

(DIEESE) para pesquisa mensal de preços da Cesta Básica Nacional. 

Desde sua implantação, o salário mínimo foi objeto de diversas transformações, sendo alvo de 

reajustes discricionários em vários momentos da história e, portanto, tendo fases de estagnação, 

perdas e períodos de recomposição do poder aquisitivo (DIEESE, 2016; GIAMBIAGI e 

FRANCO, 2007). 

A implantação do salário mínimo ocorreu com publicação do Decreto-Lei nº 2.162 em 1º de 

maio de 1940, sendo estabelecidos diferentes valores regionais. A partir da Constituição Federal 

de 1946, o salário mínimo torna-se remuneração de referência para satisfazer necessidades do 

trabalhador e sua família, em substituição ao papel de remuneração mínima de caráter 

individual; entretanto, nenhum tipo de correção foi realizado em relação aos valores do salário 

mínimo ou às provisões mínimas da cesta básica de alimentos (MATTOSO, 1988). A 

unificação do valor do salário mínimo em território nacional ocorreu somente a partir da 

publicação do Decreto nº 89.589 em 26 de abril de 1984. 

O salário mínimo representa uma garantia de uma remuneração laboral para trabalhadores, 

embora seja um padrão de remuneração potencialmente utilizável como forma de fixar baixos 

salários (SABOIA, 1985; MATTOSO, 1988). Apesar do paradoxo, o estabelecimento da 

política do salário mínimo no Brasil exerce influência em segmentos informais do mercado de 

trabalho, promovendo efeito numerário nas remunerações dos trabalhadores informais, de 

modo que o valor estipulado como base de salário mínimo esteja atrelado à classificação em 

múltiplos para determinar tais remunerações (NERI et al., 2000). 



37 
 

Inúmeros estudos apontam uma série de divergências em relação ao papel do salário mínimo 

no mercado de trabalho e distribuição de renda, havendo críticas referentes aos problemas de 

geração de distorções em mercados de trabalho, além do potencial efeito na geração de 

desemprego e informalidade, associado ao aumento de despesas com benefícios sociais e outros 

encargos (AFONSO et al., 2011; GIAMBIAGI e FRANCO, 2007; MACEDO e GARCIA, 

1978). 

Por outro lado, há aspectos positivos quanto à capacidade de provisão de padrão de 

remuneração para trabalhadores em situação de maior fragilidade social, inclusive mulheres, 

jovens e indivíduos de baixa escolaridade; assim como à possibilidade de elevação dos salários 

em mercados de trabalho informais (SABOIA, 2007; GONZAGA e CAMARGO, 2001). As 

valorizações do salário mínimo também favorecem melhoria na distribuição de renda entre 

assalariados, dependendo da localidade, sobretudo na região Nordeste do país (NEDER e 

RIBEIRO et al., 2010). Destaca-se ainda o “efeito farol” do salário mínimo, gerando resultados 

positivos no mercado de trabalho informal (GONZAGA e CAMARGO, 2001). 

Considerando diversas transformações do salário mínimo desde sua concepção, o presente 

estudo buscou analisar adequação do uso do salário mínimo como medida padrão de renda em 

estudos nas áreas de nutrição e saúde coletiva, investigando-se poder aquisitivo na aquisição 

dos itens componentes da cesta básica de alimentos ao longo do tempo, assim como potencial 

representatividade para distribuição populacional segundo faixas de renda 

 

Metodologia 

Delineamento do estudo 

O presente trabalho apresenta análise quantitativa de natureza exploratória descritiva, a partir 

de duas abordagens: 1) estudo longitudinal retrospectivo, visando investigar a trajetória da 

evolução do salário mínimo em termos de poder aquisitivo em relação à cesta básica de 

alimentos; 2) estudo transversal aplicado em dois pontos distintos (2002-2003 e 2008-2009), 

destinado ao estudo das categorias de renda da população brasileira, em termos de salários 

mínimos e quintis de renda. 

 

Bases de dados 

O estudo baseou-se em coleta e análise de dados secundários de acesso público. Foi organizado 

banco de dados históricos quanto aos valores nominais e reais dos salários mínimos regionais, 

contemplando período de janeiro de 1959 até abril de 1984, a partir de bases de dados públicos 

de instituições de pesquisa ligadas à temática, como Banco Central (BACEN), Instituto 
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Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 

assim como legislação pertinente (BRASIL, 2000). Após abril de 1984, foram considerados 

unificados valores nominais para salário mínimo nacional, conforme Decreto nº 89.589, de 26 

de abril de 1984. 

Simultaneamente, foi feito levantamento do valor nominal de custeio da cesta básica de 

alimentos para cidade de São Paulo, a partir de dados do DIEESE, que constituía base para 

cálculo do valor do salário mínimo, pautada em pesquisas de consumo alimentar realizadas na 

década de 1930. 

A seleção dos parâmetros de análise baseou-se no município de São Paulo como referência, em 

decorrência de disponibilidade de base de dados com período de maior abrangência para valores 

nominais da cesta básica de alimentos em comparação às demais capitais brasileiras (desde 

janeiro de 1959). Destaca-se ausência de pesquisa de preços da cesta básica de alimentos pelo 

DIEESE nos meses de março a dezembro de 1964. Também foram coletadas informações dos 

valores nominais do salário mínimo e da cesta básica de alimentos nos municípios de Belo 

Horizonte, Curitiba, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, contemplando período 

entre 1985 a 2018. 

Os microdados das Pesquisas de Orçamentos Familiares (POF), realizadas pelo IBGE nos 

períodos de 2002-2003 e 2008-2009, foram utilizados para estimativa da distribuição de 

indivíduos e domicílios segundo níveis renda total e per capita. A POF tem como objetivo 

realizar levantamento de informações a respeito de orçamentos domésticos e condições de vida 

da população, fornecendo inclusive dados sobre distribuição de rendimentos (BRASIL, 2004, 

2010). 

Os valores nominais foram deflacionados a partir de metodologia utilizada pelo IPEA, via 

correção monetária para comparação ao salário mínimo vigente a cada mês, aplicando-se 

deflator baseado em composição dos seguintes índices de preços: Índice de Preços ao 

Consumidor no município de São Paulo, da Fundação Instituto Pesquisas Econômicas da 

Universidade de São Paulo, IPC-SP/FIPE (entre julho de 1940 e janeiro de 1944); Índice de 

Preços ao Consumidor no município do Rio de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas, IPC-

RJ/FGV (entre janeiro de 1944 e janeiro de 1948); Índice Geral de Preços ao Consumidor do 

Ministério do Trabalho, IGPC/Mtb (entre janeiro de 1948 e março de 1979); Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor (INPC) do IBGE até março de 1979; e Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC) do IBGE a partir de março de 1979 até fevereiro de 2018. 

As conversões monetárias decorrentes de alteração da moeda corrente no país foram baseadas 

em documentação oficial do Banco Central do Brasil (BRASIL, 2000), adotando-se a unidade 
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monetária mais recente (Real, R$) como padrão para mensuração dos valores do salário mínimo 

e cesta básica de alimentos. 

 

Análise de dados 

A partir dos dados históricos dos valores reais do salário mínimo no município de São Paulo 

em cada mês no período de interesse, foi realizada comparação com valor originalmente 

estipulado no Decreto-lei nº 2.162, de 1º de maio de 1940, atualizado monetariamente segundo 

inflação acumulada até fevereiro de 2018, buscando-se identificar subvalorização ou 

supervalorização do salário mínimo. 

Em seguida, foi realizada avaliação do poder aquisitivo do salário em relação à aquisição da 

cesta básica de alimentos, a partir do cálculo da razão entre valor real da cesta básica de 

alimentos e o valor real do salário mínimo nos municípios abordados no estudo. A composição 

da cesta básica de alimentos utilizada pelo DIEESE para levantamento de preços é a mesma 

publicada no Decreto lei nº 399 de 30 de abril de 1938 (DIEESE, 2016). 

A magnitude da variação percentual do poder aquisitivo do salário mínimo em relação ao gasto 

percentual necessário para aquisição da cesta básica utilizou como parâmetros valores 

percentuais referentes ao custeio da alimentação para cada capital analisada, definidos no 

Decreto Lei nº. 2.162 de 1º de maio de 1940. 

Por fim, as estimativas da distribuição populacional e domiciliar, a partir da análise dos 

microdados da POF 2002-2003 e POF 2008-2009, foram baseadas nas seguintes comparações 

de classificação segundo níveis de renda: (1) renda média de até um salário mínimo ou renda 

média acima de um salário mínimo; (2) classificação por quintis de renda média. 

O teste t não pareado com correção de Welch foi aplicado para determinar possíveis diferenças 

dos valores de médios de renda em cada nível socioeconômico ente períodos de 2002-2003 em 

relação a 2008-2009. Adotou-se nível de significância menor que 5% (p<0,05) nas análises 

estatísticas realizadas. O processamento dos bancos de dados e as análises estatísticas foram 

realizadas utilizando programa estatístico Stata®, versão 13.0; aplicando-se fatores de 

expansão da amostra para cálculo da representatividade populacional e domiciliar, a partir de 

uso do módulo survey. 

 

Resultados 

A análise da evolução dos valores reais do salário mínimo permitiu avaliar sua trajetória no 

município de São Paulo, no contexto político e econômico brasileiro (Figura 1). 
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Figura 1 Variação do valor do salário mínimo no município de São Paulo em relação ao valor original estabelecido pelo Decreto-lei 2.162, 

segundo eventos políticos e econômicos corridos no país. Brasil, 1940-2018. 

 
Média da variação= -8,24 Erro Padrão= 0,94 Desvio Padrão= 28,82 Coef. de Variação (%)= -349,99 

Fonte: Elaboração própria, utilizando: série temporal do salário mínimo nominal de São Paulo (IBGE); a série temporal do salário mínimo real e salário mínimo nominal para Distrito Federal e 
acervo de índices de inflação (IPEA). 
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Verificou-se uma amplitude significativa na variação dos valores reais do salário mínimo ao 

longo do período analisado, especialmente em períodos de crise e instabilidade econômica. 

Também foi possível notar que, o salário mínimo em determinados momentos apresentou 

variações extremas, em decorrência de diferentes planos econômicos implantados de acordo 

com o regime político em vigor, especialmente nos períodos onde houve a aplicação de choques 

heterodoxos para o controle da inflação inercial (GREMAUND et al., 2015). 

Em determinados períodos, o salário mínimo alcançou menos da metade do valor inicialmente 

proposto, no período de transição das décadas de 1940 para 1950 e a partir da década de 1990. 

Por outro lado, houve momentos de valorizações do salário mínimo que resultaram em quase 

duplicação do seu valor original em meados e final da década de 1950, em virtude dos reajustes 

conferidos por Getúlio Vargas em 1954, e por João Goulart no início da década de 1960 

(MOREIRA, 2011). 

O período após a implantação do Plano Real tem sido marcado pelos aumentos reais do salário 

mínimo, havendo ainda a implantação de mecanismos de reajustes atrelados ao crescimento do 

PIB realizado no ano de 2008 (SABÓIA, 2007; AFONSO et al., 2011). 

A partir da publicação da Lei nº 12.382 em fevereiro de 2011, foram instituídos reajustes de 

valores do salário mínimo baseados na taxa de crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) 

referente aos dois anos anteriores em conjunção com variação do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC) referente aos doze meses anteriores ao período do reajuste, a partir de 

2012. 

Em fevereiro de 2018, o salário mínimo em valores reais apresentou uma valorização de 27,59% 

em relação à proposta inicial de remuneração mínima estabelecida no município de São Paulo 

em julho de 1940. 

A análise da evolução dos preços da cesta básica de alimentos por capitais dos principais 

estados brasileiros permitiu identificar períodos de maior alta de preços dos itens alimentares 

nos municípios de São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba e Belo Horizonte. 

De maneira geral, o período com maior alta de preços compreendeu de 1985 a 1995, sendo 

registradas elevações de preços substancias novamente a partir de 2013 (Tabela 6). 
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Tabela 6 Preços reais da cesta básica de alimentos, segundo capital de estado. 1985-2018. 

Mês/Ano 

Preço da cesta básica de alimentos (R$) 

São Paulo Salvador 
Rio de 

Janeiro 
Porto Alegre Curitiba 

Belo 

Horizonte 

jan/85 455,67 377,23 451,98 481,76 453,45 435,24 

jan/86 552,52 435,06 527,53 556,49 520,16 509,48 
jan/87 575,47 462,40 388,96 456,83 458,05 534,04 

jan/88 368,45 341,05 370,07 376,41 378,49 382,84 

jan/89 462,39 402,62 460,33 444,90 460,23 433,48 
jan/90 448,60 309,84 422,21 432,12 446,25 437,60 

jan/91 345,16 247,81 342,63 346,41 340,60 354,68 

jan/92 364,70 286,10 354,14 331,41 338,95 364,86 

jan/93 352,66 310,05 338,76 336,33 338,17 351,54 
jan/94 404,92 348,28 390,15 383,80 374,47 403,24 

jan/95 420,99 321,62 366,92 379,28 392,38 390,00 

jan/97 337,95 278,16 312,66 301,40 325,31 317,97 
jan/98 351,27 256,44 345,55 340,77 361,60 334,27 

jan/99 360,08 281,38 323,34 334,53 328,15 328,11 

jan/00 355,54 269,14 319,42 327,82 323,89 330,45 

jan/01 370,67 272,59 350,39 361,56 345,85 353,21 
jan/02 353,70 274,34 346,01 363,86 343,68 332,84 

jan/03 383,07 311,63 354,72 388,20 362,69 354,22 

jan/04 370,53 311,06 361,54 372,74 347,85 344,30 
jan/05 353,79 261,65 337,29 345,46 327,65 308,13 

jan/06 346,37 250,84 337,29 332,26 318,48 329,87 

jan/07 350,31 260,27 334,85 353,42 322,94 334,23 
jan/08 412,33 311,40 371,17 385,66 355,96 390,18 

jan/09 408,47 341,13 380,07 418,14 385,40 392,40 

jan/10 364,64 301,04 346,41 383,33 343,53 333,32 

jan/11 397,41 318,67 383,70 387,44 360,78 371,35 
jan/12 411,21 308,49 391,29 395,50 369,42 386,05 

jan/13 430,02 361,48 410,38 417,77 386,18 404,89 

jan/14 415,04 341,12 398,42 411,93 377,30 392,64 
jan/15 444,63 358,33 423,41 432,52 402,23 404,32 

jan/16 482,40 375,82 482,13 465,54 428,76 449,49 

jan/17 444,86 367,15 449,22 463,00 405,87 397,71 

jan/18 439,99 334,58 444,61 447,49 400,44 380,70 
Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos (DIEESE), do acervo de 
salários mínimos nominais regionais (IBGE), da série temporal do salário mínimo nominal nacional e do acervo de índices de 

inflação (IPEA). 

 

Em termos de proporção do salário mínimo para custeio da cesta básica de alimentos nas 

capitais, verificou-se que o preço da cesta básica foi superior ao valor do salário mínimo nas 

capitais analisadas em janeiro de 1995 (Tabela 7). 

Entre 1985 e 2009, Rio de Janeiro e Porto Alegre foram as capitais com maior desvalorização 

do salário mínimo em relação ao poder de compra para cesta básica de alimentos, de acordo 

com percentuais estabelecidos para aquisição de alimentos a partir da instituição do Decreto 

Lei nº. 2.162, de 1º de maio de 1940. 
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Tabela 7 Percentual do salário mínimo destinada à aquisição da cesta básica de alimentos, 

segundo capital de estado. 1985-2018. 

Mês/Ano 
Porcentagem do salário mínimo necessário para aquisição da cesta básica de alimentos (%)  

São Paulo Salvador Rio de Janeiro Porto Alegre Curitiba Belo Horizonte 

mai/40 55,0 60,0 50,0 50,0 55,0 55,0 

jan/85 75,2 62,3 74,6 79,5 74,9 71,8 

jan/86 88,3 69,5 84,3 88,9 83,1 81,4 
jan/87 92,5 74,3 62,5 73,4 73,6 85,8 

jan/88 63,9 59,2 64,2 65,3 65,7 66,4 

jan/89 82,7 72,0 82,3 79,5 82,3 77,5 
jan/90 82,8 57,2 77,9 79,8 82,4 80,8 

jan/91 80,4 57,7 79,8 80,7 79,4 82,6 

jan/92 65,3 51,2 63,4 59,3 60,7 65,3 

jan/93 61,9 54,4 59,5 59,1 59,4 61,7 
jan/94 76,8 66,1 74,0 72,8 71,1 76,5 

jan/95 124,0 94,7 108,1 111,7 115,6 114,9 

jan/96 92,6 76,5 83,7 83,5 93,7 85,0 
jan/97 82,3 67,7 76,1 73,4 79,2 77,4 

jan/98 83,3 60,8 82,0 80,9 85,8 79,3 

jan/99 80,7 63,0 72,4 74,9 73,5 73,5 
jan/00 82,5 62,5 74,1 76,1 75,2 76,7 

jan/01 81,7 60,1 77,2 79,7 76,2 77,8 

jan/02 71,8 55,7 70,2 73,8 69,8 67,6 

jan/03 81,4 66,2 75,4 82,5 77,1 75,3 
jan/04 71,3 59,8 69,5 71,7 66,9 66,2 

jan/05 66,5 49,2 63,4 64,9 61,6 57,9 

jan/06 59,2 42,8 57,6 56,7 54,4 56,3 
jan/07 52,8 39,2 50,4 53,2 48,7 50,4 

jan/08 60,3 45,5 54,3 56,4 52,0 57,0 

jan/09 58,2 48,6 54,2 59,6 54,9 55,9 
jan/10 44,1 36,4 41,9 46,4 41,6 40,3 

jan/11 48,4 38,8 46,7 47,2 43,9 45,2 

jan/12 45,9 34,4 43,7 44,2 41,2 43,1 

jan/13 47,0 39,5 44,8 45,6 42,2 44,2 
jan/14 44,7 36,7 42,9 44,3 40,6 42,3 

jan/15 47,1 38,0 44,9 45,8 42,6 42,8 

jan/16 50,9 39,7 50,9 49,2 45,3 47,5 
jan/17 46,5 38,4 47,0 48,4 42,4 41,6 

jan/18 46,0 35,0 46,5 46,8 41,9 39,8 
Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos (DIEESE), do acervo de 
salários mínimos nominais regionais (IBGE), da série temporal do salário mínimo nominal nacional e do acervo de índices de 
inflação (IPEA). 

 

A partir das análises de microdados das POFs realizadas nos períodos de 2002- 2003 e 2008-

2009, foi possível estimar distribuição de indivíduos e domicílios de acordo com nível de renda 

total (Tabela 8). 
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Tabela 8 Distribuição de indivíduos e domicílios, de acordo com nível de renda total. 

Brasil, 2002-2003/2008-2009. 

Categoria Indivíduos % Domicílios % 
Renda (R$) 

(µ±DP) 

2002-

2003 

≤1SM 9.471.084 5,40 2.903.644 5,80 368,92±138,16 

>1SM 165.919.368 94,60 45.490.423 94,20 4.341,76±7.240,06 

Q1 35.080.826 20,00 9.681.441 20,01 661,26±263,65 

Q2 35.075.758 20,00 9.679.714 20,00 1.343,00±205,83 

Q3 35.079.406 20,00 9.675.527 19,99 2.198,17±309,18 
Q4 35.100.295 20,01 9.679.481 20,00 3.791,97±632,17 

Q5 35.054.167 19,99 9.677.908 20,00 12.321,32±10.357,48 

Geral 175.390.452 100,00 48.394.067 100,00 4.062,89±6.823,89 

Salário mínimo corrigido em valor real para 2003 (R$) 536,65 

2008-

2009 

≤1SM 12.193.235 6,40 3.31.529 6,80 526,41±194,68* 

>1SM 178.326.062 93,60 53.885.075 93,20 4.894,64±6.845,80 

Q1 38.106.470 20,00 11.563.645 20,00 869,47±328,82* 

Q2 38.102.335 20,00 11.564.437 20,00 1.707,69±239,48* 

Q3 38.107.422 20,00 11.563.078 20,00 2.665,26±358,64* 

Q4 38.121.787 20,01 11.563.685 20,00 4.422,51±680,01* 

Q5 38.081.302 19,99 11.561.754 20,00 13.320,82±9.675,70* 

Geral 190.519.297 100,00 57.816.604 100,00 4.596,84±6.764,07* 

Salário mínimo corrigido em valor real para 2009 (R$) 773,48 
Legenda: SM = salário mínimo; Q = quintil de renda; µ = média; DP = desvio padrão; * p<0,001. 
Fonte: Elaboração própria, a partir de microdados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (IBGE). 

 

Embora tenha ocorrido o aumento dos valores reais do salário mínimo entre 2008-2009 em 

comparação com 2002-2003, observou-se aumento na proporção de indivíduos com renda total 

de até um salário mínimo. 

A classificação de rendimentos médios em termos de salários mínimos apresenta maior variação 

da renda média em relação à classificação em quintis de renda. Comparando-se o período de 

2008-2009 em relação ao período de 2002-2003, houve aumento da renda per capita e também 

na proporção de indivíduos com rendimentos até um salário mínimo (Tabela 9). 

 

  



45 
 

Tabela 9 Distribuição de indivíduos e domicílios, de acordo com nível de renda per capita. 

Brasil, 2002-2003/2008-2009. 

Categoria Indivíduos % Domicílios % 
Renda (R$) 

(µ±DP) 

2002-

2003 

≤1SM 84.187.417 48,20 19.357.627 39,50 277,89±147,58 

>1SM 91.203.035 51,80 29.036.440 60,50 1.904,49±2.418,78 

Q1 35.103.820 20,01 9.678.944 20,00 182,64±82,64 

Q2 35.058.289 19,99 9.681.741 20,01 416,17±73,57 

Q3 35.072.688 20,00 9.677.526 20,00 704,53±101,36 
Q4 35.100.996 20,01 9.677.550 20,00 1.247,32±213,83 

Q5 35.054.658 19,99 9.678.310 20,00 4.538,02±4.040,37 

Geral 175.390.452 100,00 48.394.067 100,00 1.417,66±2.642,23 

Salário mínimo corrigido em valor real para 2003 (R$) 536,65 

2008-

2009  

≤1SM 96.593.284 50,70 23.936.074 41,40 432,08±208,84* 

>1SM 93.926.013 49,30 33.880.530 58,60 2.676,17±3.584,35* 

Q1 38.107.365 20,00 11.563.604 20,00 263,03±111,25* 

Q2 38.101.592 20,00 11.565.252 20,00 577,65±100,29* 

Q3 38.105.231 20,00 11.561.991 20,00 956,38±130,24* 

Q4 38.107.327 20,00 11.567.888 20,01 1.602,16±251,70* 

Q5 38.097.782 20,00 11.557.874 19,99 5.334,70±4.848,89* 

Geral 190.519.297 100,00 57.816.604 100,00 1.746,41±3.144,25* 

Salário mínimo corrigido em valor real para 2009 (R$) 773,48 
Legenda: SM = salário mínimo; Q = quintil de renda; µ = média; DP = desvio padrão; * p<0,001. 
Fonte: Elaboração própria, a partir de microdados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (IBGE). 

 

Em contrapartida, houve diminuição do número de domicílios com renda per capita de até um 

salário mínimo. Novamente, a classificação de rendimentos médios em termos de salários 

mínimos apresenta maior variação se comparado a classificação em quintis de renda. 

Constatou-se, ainda, que a renda média nos dois primeiros quintis foi inferior ao valor do salário 

mínimo nos períodos analisados. 

 

Discussão 

O presente trabalho buscou analisar poder aquisitivo do salário mínimo em relação à capacidade 

de pagamento das despesas básicas com alimentação, assim como sua utilização como medida 

de renda para classificação de indivíduos e domicílios da população brasileira em categorias 

socioeconômicas. 

A trajetória do salário mínimo é marcada por oscilações importantes, que passam por períodos 

de ganhos reais entre 1952 e 1959, momentos de desvalorização entre 1960 e 1964, passando 

pelo “arrocho salarial” entre 1965 e 1975, além de grande desvalorização entre 1983 e 1994, 

em decorrência da aceleração da inflação, estagnação econômica e inefetividade dos planos 

econômicos vigentes na época (DIEESE, 2005). 

A partir de 1995, após a implantação do Plano Real, o salário mínimo passou por um processo 

de incremento em termos de valores reais (SABOIA, 2007; AFONSO et al., 2011). Apesar 
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disso, os valores atuais do salário mínimo em 2018 são semelhantes aos valores reais do início 

da década de 1960. 

Segundo Lavinas (1998), entre janeiro de 1991 a junho de 1994, verificou-se acentuada perda 

do poder de compra da renda domiciliar da fração de indivíduos de menor renda no Brasil, 

classificados pela Pesquisa Mensal de Emprego (PME), incorrendo em déficit de renda 

acompanhada por déficit no poder aquisitivo da cesta de alimentos durante quase três anos, 

como no caso do Recife. 

A implantação do Plano Real foi período marcado por melhoria da acessibilidade dos itens da 

cesta básica de alimentos, a partir de aumento do poder aquisitivo do salário mínimo. A partir 

da implantação do Plano Real, ocorreram diversas medias para controle da inflação, 

desindexação da economia, controle do crédito, fixação do câmbio, além de maior abertura 

comercial, fatores que explicam queda nos preços reais de alguns itens alimentares in natura e 

estabilização dos preços de produtos industrializados (CYRILLO et al., 2009). 

Outra explicação para diminuição dos preços dos itens da cesta básica de alimentos foi 

diminuição da demanda pelos alimentos in natura, decorrente de maior consumo de alimentos 

industrializados impulsionada pela abertura comercial do país na década de 1990, conduzindo 

às modificações na dieta dos brasileiros (CYRILLO et al., 2009). 

A análise da evolução do percentual do salário mínimo para aquisição da cesta básica de 

alimentos no município de São Paulo, bem como em cinco outras capitais de estados brasileiros, 

apontou que reajustes do salário mínimo foram inferiores à renda necessária para aquisição dos 

itens que compõem a cesta básica de alimentos em determinados períodos, sob nível de 

indexação que resultou em corrosão do poder aquisitivo do salário mínimo (AFONSO et al., 

2011). 

A evolução dos valores reais do salário mínimo e da cesta básica de alimentos no município de 

São Paulo também indicou períodos de sobrevalorização do custo da alimentação em relação 

ao valor do salário mínimo de 1985 a 2006, em relação ao valor original estabelecido em 1940. 

Em janeiro de 1995, observa-se que o valor da cesta básica de alimentos excede valor real do 

salário mínimo nas capitais brasileiras analisadas. 

A estabilização econômica favoreceu diminuição dos preços relativos dos itens da cesta básica 

de alimentos, bem como aumento do valor real do salário mínimo. É importante salientar que a 

ocorrência de maiores diferenças regionais nos custos reais da cesta básica de alimentos em 

períodos de maior estabilidade econômica, sendo possível identificar maior custo de vida em 

capitais em relação às regiões periféricas (LAVINAS, et al., 1998). 
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As diferenças nos custos da cesta básica de alimentos entre capitais ocorrem em decorrência de 

diferenças no grau de eficiência das cadeias produtivas e comerciais resultando em menores 

custos; na elaboração de políticas públicas que interferem no preço de atacado e varejo; na 

diferença na composição de itens das cestas com calorias equivalentes (LAVINAS et al.,1998; 

SILVA et al., 2015). 

A alta internacional de preços de commodities também influenciou preços domésticos dos 

alimentos, promovendo variações de preços da cesta básica de alimentos (MALUF; 

SPERANZA, 2013). A mesma tendência da alta dos preços internacionais dos alimentos foi 

observada na recente elevação dos preços da cesta básica a partir de 2006 (NEDER et al., 2015). 

Diante dos resultados obtidos na comparação dos valores reais do salário mínimo e do custo da 

cesta básica de alimentos, verifica-se inviabilidade de utilização do salário mínimo como 

medida padrão de rendimentos da população brasileira em comparações intertemporais. 

Consequentemente, estudos baseados em classificação da população em estratos 

socioeconômicos expressos em salários mínimos resultam em perda de informações relevantes 

para comparabilidade de dados ao longo do tempo. 

A própria medida de salário mínimo necessário para aquisição da cesta básica, a partir de custos 

estimados mensalmente pelo DIEESE, é potencialmente subestimada frente às necessidades 

nutricionais de um único indivíduo adulto, embora seja um indicador interessante para 

demonstração da deterioração do poder aquisitivo na renda familiar ao longo do tempo. 

Estudos recentes apontam efeitos do salário mínimo na elevação da renda em mercados de 

trabalho formais e informais (BACHA e HOFFMANN, 2015; CAMARGO et al., 2001); 

entretanto, verifica-se que a variabilidade do valor real do salário mínimo impossibilita adoção 

como unidade de medida padrão para classificação populacional em termos socioeconômicos. 

A comparação da categorização por salários mínimos com classificação em quintis de renda 

aponta significativa variação dos valores de renda e proporção da população em cada estrato 

socioeconômico, resultando em importantes distorções na distribuição de indivíduos e 

domicílios entre faixas de renda pela adoção do salário mínimo, impossibilitando comparação 

intertemporal de resultados. 

 

Conclusões 

As medidas de reajuste do salário mínimo impostas pelo governo brasileiro ao longo de várias 

décadas resultaram na deterioração do seu uso como unidade de medida padrão para 

estabelecimento de estratos socioeconômicos populacionais, assim como em termos de sua 

capacidade de pagamento das despesas básicas em alimentação do trabalhador. Verificou-se, 



48 
 

particularmente, ausência de poder aquisitivo do salário mínimo para compra dos itens da cesta 

básica de alimentos no período compreendido entre 1985 e 2006. 

As oscilações significantes do valor real do salário mínimo ao longo do tempo, especialmente 

em relação aos valores iniciais propostos, mostram desconexão entre reajustes do salário 

mínimo frente às flutuações de preços dos itens da cesta básica de alimentos. Adicionalmente, 

foi possível observar rendimento médio per capita inferior ao valor do salário mínimo atual na 

população pertencente ao quintil de renda inferior da população brasileira. 

O conjunto das evidências elencadas no presente trabalho sugere inviabilidade de uso do salário 

mínimo como medida padrão de capacidade de pagamento de despesas básicas da população, 

assim como distanciamento do valor real do salário mínimo atual em relação aos rendimentos 

auferidos pela população em situação de maior vulnerabilidade econômica no país. 
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6 MANUSCRITO II 

Avaliação global da qualidade nutricional da cesta básica de alimentos no Brasil 

 

Resumo 

O objetivo do presente estudo foi avaliar adequação da composição nutricional e da qualidade 

da dieta baseada no consumo diário de itens da cesta básica de alimentos. A partir dos dados 

originais das cestas básicas de alimentos regionais e nacional disponibilizados pelo 

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos, foram realizadas análises 

referentes a: (1) avaliação da adequação do consumo energético e de macronutrientes 

recomendados para indivíduos adultos, de acordo com Dietary Reference Intakes; (2) 

estimativas das quantidades de energia, macronutrientes e micronutrientes; (3) avaliação global 

da qualidade da dieta por meio de aplicação do Índice de Qualidade da Dieta Revisado (IQD-

R) adaptado para a população brasileira. Os resultados obtidos apontam que uma dieta baseada 

no consumo dos itens da cesta básica apresenta quantidade energética e sódio superiores às 

recomendações para indivíduos adultos, além de apresentar quantidades insuficientes de cálcio, 

potássio e vitamina A. A avaliação da qualidade da dieta apontou baixa quantidade de frutas, 

vegetais, cereais na dieta composta pelos itens das cestas básicas de alimentos, sendo constatado 

excesso de calorias provenientes de gorduras e açúcar de adição. Diante de tais evidências, 

recomenda-se revisão da composição das cestas básicas de alimentos para atendimento de 

requisitos nutricionais básicos em alimentação para população brasileira. 

Palavras-chave: Cesta básica de alimentos, composição nutricional, IQD-R. 
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Introdução 

A temática das condições de vida e sua influência sobre situação da alimentação no Brasil 

emerge como objeto de estudo em meados da década de 1930, em decorrência da atuação de 

Josué de Castro na investigação do problema da fome entre trabalhadores (VASCONCELOS, 

2005). A partir da publicação de “Condições de vida das classes operárias do Recife” em 1933, 

identificou-se fome crônica por falta de condições para aquisição de alimentos como principal 

causa da baixa produtividade e alto absenteísmo entre operários, resultando em um ciclo vicioso 

de fome, doença e pobreza devido às condições de vida precárias (CASTRO, 1932). 

O estudo de Josué de Castro constituiu um marco para investigação dos determinantes sociais 

da saúde no país, a partir da dimensão nutricional, contribuindo ao debate sobre papel da 

alimentação na formação de capital humano para desenvolvimento socioeconômico no Brasil, 

assim como ao impulso das políticas públicas de alimentação e nutrição, inclusive na 

proposição de níveis mínimos de remuneração aos trabalhadores e iniciativas em prol da 

formação de profissionais em nível superior e investimento em pesquisa científica na área 

(VASCONCELOS, 2001; STEPAN, 2005). 

Destaca-se ainda que este foi o primeiro inquérito de condições de vida e alimentação de classes 

trabalhadoras conduzido no país, servindo de base para regulamentação do Decreto-lei 299 de 

30 de abril de 1938, que instituiu Comissões do Salário Mínimo e definiu uma “ração-tipo 

essencial mínima”, base de provisões mínimas para garantia da alimentação dos trabalhadores 

(MAGALHÃES, 1997). Os parâmetros de composição da cesta básica de alimentos necessária 

para subsistência do trabalhador e proporção da renda necessária para custeio da alimentação 

de um trabalhador foram instituídos em diferentes níveis, de acordo com distintas regiões do 

Brasil. 

Atualmente, a ração-tipo essencial mínima ainda prevalece para composição da cesta básica de 

alimentos, sem qualquer alteração quanto aos itens alimentares desde sua instituição. Desde 

1959, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos (DIEESE) realiza 

pesquisa mensal de preços dos itens que compõem a cesta básica de alimentos, sendo utilizada 

para cálculo do Índice de Custo de Vida (ICV) e estimativa do salário mínimo necessário para 

atendimento das necessidades básicas do trabalhador e sua família (DIEESE, 2016). 

Considerando-se que a Cesta Básica Nacional ainda é utilizada como padrão de referência para 

cálculos relacionados ao padrão mínimo de vida e requerimentos de alimentação dos 

trabalhadores e suas famílias, torna-se necessário investigar o valor nutricional dos alimentos 

que compõem a base das provisões da população trabalhadora do país, especialmente no que 

tange à adequação aos parâmetros de recomendações nutricionais atualmente vigentes. Assim, 
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o objetivo do presente trabalho foi avaliar composição nutricional e qualidade global da dieta 

baseada no consumo dos itens da Cesta Básica de Alimentos brasileira. 

 

Metodologia 

Delineamento do estudo 

O presente estudo apresenta delineamento transversal retrospectivo com análise quantitativa de 

natureza exploratória descritiva baseada em dados secundários de acesso público, obtidos por 

meio de análise documental referente à definição da cesta básica de alimentos no Brasil. 

 

Bases de dados 

A cesta básica de alimentos foi originalmente proposta como base para cálculo do salário 

mínimo (“ração-tipo”), considerando-se salário mínimo como política de garantia de condições 

de vida à população brasileira, especialmente no que tange à promoção de poder aquisitivo 

suficiente para aquisição de alimentos. 

A partir levantamento de dados disponibilizados pelo DIEESE, foi possível obter a composição 

original proposta da ração-tipo essencial em quantidades mensais de cada um dos alimentos 

que compõem as cestas básicas regionais e a cesta básica nacional. Em seguida, foram 

estipuladas provisões mínimas individuais diárias para cada item das cestas básicas (Tabela 10). 

 

Tabela 10 Provisões mínimas individuais diárias para itens da cesta básica de alimentos. 

Brasil, 1938. 

Alimentos 
Categoria 

Nacional Região 1 Região 2 Região 3 

Carne bovina 200 g 200 g 150 g 220 g 

Leite 500 mL 250 mL 200 mL 250 mL 

Feijão 150 g 150 g 150 g 150 g 
Arroz 100 g 100 g 120 g 100 g 

Farinha 50 g 50 g 100 g 50 g 

Batata 200 g 200 g - 200 g 
Tomate 300 g 300 g 400 g 300 g 

Pão francês 200 g 200 g 200 g 200 g 

Café em pó 20 g 20 g 10 g 20 g 
Banana 120 g 120 g 120 g 120 g 

Açúcar 100 g 100 g 100 g 100 g 

Óleo de soja 25 g 25 g 25 g 30 g 

Manteiga 25 g 25 g 25 g 25 g 
Obs.: A definição atual das regiões foi estipulada por estados e Distrito Federal, a partir do decreto original, incluindo-se 
Unidades da Federação anteriormente inexistentes, da seguinte forma: Região 1: São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio 

de Janeiro, Goiás e Distrito Federal; Região 2: Pernambuco, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Amazonas, 
Pará, Piauí, Tocantins, Acre, Paraíba, Rondônia, Amapá, Roraima e Maranhão; Região 3: Estados do Paraná, Santa Catarina, 
Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul; Nacional: Cesta normal média para massa trabalhadora em atividades 
diversas no território nacional. 
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As informações obtidas foram compiladas em um banco de dados contendo caracterização dos 

alimentos componentes da cesta básica, a partir de descrição dos itens, respectivas quantidades 

e valores monetários nominais para aquisição, estimados a partir de pesquisas de consumo 

alimentar realizadas na década de 1930. As provisões mensais de cada item da cesta básica de 

alimentos foram convertidas em quantidades relativas ao consumo individual diário. 

A composição nutricional da cesta básica de alimentos foi determinada a partir da organização 

do banco de dados com quantidades dos alimentos, posteriormente convertidos em nutrientes e 

classificados em grupos alimentares, utilizando-se tabelas de composição de alimentos 

nacionais, especialmente Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (IBGE) e Tabela 

Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), complementadas pela Tabela Brasileira de 

Composição de Alimentos (TBCA-USP) (IBGE; 2009; NEPA, 2011; USP/FORC, 2017), além 

de referências de receitas regionais e receituários padrão para conversão de preparações 

(FISBERG; VILLAR, 2001; BRASIL, 2008). 

A população de referência para cálculo da taxa metabólica basal (TMB) incluiu indivíduos na 

faixa etária de 18 a 59 anos, a partir da aplicação de equação para estimativa do gasto energético 

basal preconizado pela Food and Agriculture Organization (FAO), considerando sexo e faixa 

etária do indivíduo (Tabela 11). 

 

Tabela 11 Parâmetros de cálculo de taxa de metabolismo basal, segundo faixa etária, sexo 

e nível de atividade física. 

Sexo Faixa etária TMB 
Coeficiente de 

Atividade Física 

Feminino 
18-30 anos 14,818 x Peso + 486,6 

1,4 (sedentário) 
30-60 anos 8,126 x Peso + 845,6 

Masculino 
18-30 anos 15,057 x Peso + 692,2 

30-60 anos 11,472 x Peso + 873,1 
Fonte: Adaptado de FAO (2004). 

 

Informações sobre peso da população de referência foram obtidos a partir de microdados da 

Pesquisa de Orçamentos Familiares, conduzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística em 2008-2009 (BRASIL, 2010), utilizando-se valor de média ponderada do peso 

corporal por faixa etária e sexo. 

Os valores nutricionais da cesta básica foram comparados às recomendações nutricionais 

atualmente vigentes, segundo Dietary Reference Intakes (DRI) (NATIONAL ACADEMY OF 

SCIENCES, 2004). 



56 
 

Os dados foram utilizados para avaliação da qualidade nutricional global de uma dieta baseada 

no consumo dos itens da cesta básica de alimentos. A avaliação da qualidade global da cesta 

básica de alimentos foi conduzida a partir da aplicação do Índice de Qualidade da Dieta 

Revisado (IQD-R), adaptado e validado para aplicação na população brasileira (PREVIDELLI 

et al., 2011). 

O IQD-R constitui indicador sintético da qualidade nutricional da alimentação diária de grupos 

populacionais, baseado em atribuição de pontos em onze dimensões da dieta, resultando em 

índice com escala de 0 (pior qualidade) a 100 (melhor qualidade), que permite avaliar potenciais 

benefícios à saúde provenientes dos diferentes perfis de consumo alimentar (Tabela 12). 

 

Tabela 12 Componentes para avaliação do IQD-R da cesta básica de alimentos. 

Componente 
Critério para 
pontuação 

mínima 

Critério para 
pontuação 

intermediária 

Critério para pontuação máxima 

Porções Pontos 

Frutas totais 

Ausência de 
consumo 
0 ponto 

Cálculo 
proporcional 

1,0 porção/1.000 kcal 

5 
Frutas integrais 0,5 porção/1.000 kcal 
Vegetais totais 1,0 porção/1.000 kcal 
Vegetais verde escuros, 
alaranjados e legumes 

0,5 porção/1.000 kcal 

Cereais totais 3,0 porções/1.000 kcal 

10 

Carnes, ovos e 
leguminosas 

1,5 porção/1.000 kcal 

Leite e derivados 1,0 porção/1.000 kcal 
Óleos 0,5 porção/1.000 kcal 

Gordura saturada 
≥15% do VET 

0 pontos 
10% do VET 

8 pontos 
≤ 7% do VET 

Sódio 
≥2,0g/1.000 kcal 

0 pontos 
1g/1.000 kcal 

8 pontos 
≤ 0,75g/ 1.000 kcal 

Gord A|A 
≥35% do VET 

0 pontos 
Cálculo 

proporcional 
≤ 10% do VET 20 

Obs.: VET = Valor Energético Total; Gord A|A = Calorias provenientes de gordura sólida, álcool e açúcar de adição. 
Fonte: PREVIDELLI e col. (2011); WENDPAP e col. (2014). 

 

O cálculo do escore IQD-R em cada componente avaliado foi realizado seguindo roteiro de 

codificação de alimentos e ingredientes elaborado pelo Grupo de Pesquisa de Avaliação do 

Consumo Alimentar da Faculdade de Saúde Pública (FSPUSP)6, utilizando-se programa 

Stata®, versão 13.0. 

 

Resultados 

O valor energético proveniente dos itens da cesta básica de alimentos nacional e para regiões 

1, 2 e 3 estão acima das recomendações energéticas definidas para adultos entre 18 e 59 anos 

de ambos os sexos (Tabela 13). A proporção energética de carboidratos e lipídios situam-se nas 

                                                             
6 Disponível em: http://www.gac-
usp.com.br/resources/Roteiro%20para%20calcular%20o%20%C3%8Dndice%20de%20Qualidade%20da%20Dieta_Revisad

o%20_IQD-R_.pdf 
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faixas recomendadas para consumo de macronutrientes, estando a ingestão de proteínas abaixo 

das recomendações nutricionais vigentes (Tabela 13). 

 

Tabela 13 Estimativas das necessidades energéticas individuais em comparação aos 

valores energéticos obtidos para consumo de itens da cesta básica de alimentos. Brasil, 

2018. 

Categoria 
Recomendação nutricional*  Cestas básicas de alimentos 

Mulheres Homens  Nacional Região 1 Região 2 Região 3 

Energia (kcal) 1.924-2.032 2.437-2.563  3.044 2.875 2.865 2.946 

Proteínas (%VET) 25-35 25-35  13 13 12 13 

Lipídios (%VET) 15-30 15-35  26 24 23 26 

Carboidratos (%VET) 45-65 45-65  61 63 65 61 
(*) Referem-se às necessidades calóricas estimadas utilizando equação de metabolismo basal da FAO e recomendações de 

macronutrientes das DRI. 
VET= Valor energético total. 
Fonte: Elaboração própria, a partir de Dietary Reference Intakes, Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos (DIEESE), 
TACO (UNICAMP) e TBCA (USP). 

 

A partir da estimativa das necessidades energéticas de um trabalhador médio brasileiro, haveria 

necessidade de 1.924 a 2.032 kcal por dia entre mulheres na faixa etária de 18 a 49 anos; 

enquanto entre homens, as necessidades energéticas estimadas variam entre 2.437 a 2.563 kcal 

por dia. 

Assim, considerando hipótese de consumo diário dos itens componentes da cesta básica de 

alimentos nas proporções estabelecidas, haveria excesso de consumo energético em relação às 

necessidades estimadas para população. 

Por outro lado, o padrão de dieta estipulado pelos componentes da cesta básica de alimentos 

resultaria em ingestão insuficiente de cálcio, potássio e vitamina A (em equivalente de atividade 

de retinol - RAE); assim como consumo excessivo de sódio. Entre mulheres em idade fértil, 

também ocorreria ingestão de ferro inferior às recomendações atuais (Tabela 14). 
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Tabela 14 Valores de macronutrientes e micronutrientes referentes ao consumo 

individual diário de itens da cesta básica de alimentos. 

Item 
Categoria 

Nacional Região 1 Região 2 Região 3 

Proteínas (g) 102,09 93,89 84,95 97,77 
Lipídios (g) 87,51 78,01 72,87 84,20 

Colesterol (mg) 218,47 192,24 158,03 203,83 

Carboidratos (g) 462,00 449,35 467,31 449,35 
Fibras (g) 38,74 38,74 33,96 38,74 

Cálcio (mg) 771,18* 464,73* 401,10* 465,25* 

Magnésio (mg) 363,50 339,41 313,97 342,24 

Manganês (mg) 4,03 4,03 4,08 4,03 
Fósforo (mg) 1.411,56 1.206,62 1.091,21 1.238,14 

Ferro (mg) 12,33* 12,33* 10,76* 12,68* 

Sódio (mg) 1.863,36** 1.703,96** 1.649,25** 1.713,68** 
Potássio (mg) 3.973,51* 3.640,54* 3.000,90* 3.688,00* 

Cobre (mg) 1,61 1,56 1,32 1,57 

Zinco (mg) 19,95 19,00 15,91 20,27 
Vitamina A - RAE (mcg) 105,09* 105,09* 130,93* 105,55* 

Tiamina (mg) 2,21 2,11 2,12 2,14 

Riboflavina (mg) 2,99 2,39 2,16 2,43 

Piridoxina (mg) 1,82 1,82 1,54 1,83 
Niacina (mg) 24,87 21,07 17,63 21,94 

Vitamina C (mg) 151,71 151,71 110,76 151,71 

Lip. Sat. (mg) 31,81 28,31 27,63 29,61 
Monoinsat. (mg) 21,50 19,75 19,42 21,39 

Polinsat. (mg) 18,93 18,68 18,65 21,70 

Ácido linoleico (g) 16,81 16,71 16,71 19,43 
Ácido alfa-linoleico (g) 1,93 1,88 1,87 2,17 
Legenda: RAE = Equivalentes de atividade de retinol; Lip.Sat. = lipídios saturados; Monoinsat. = lipídios monoinsaturados; 
Polinsat. = lipídios poli-insaturados. *=micronutriente em quantidade insuficiente; **= macronutriente em excesso de 

quantidade. 
Fonte: Elaboração própria, a partir da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos (DIEESE), TACO (UNICAMP) e 
TBCA (USP). 

 

A avaliação da qualidade da dieta apontou diferenças entre cestas de alimentos regionais, a 

partir das pontuações do IQD-R (Tabela 15). A região 2 apresentou maior escore de qualidade 

da alimentação (52,03), enquanto a cesta básica de alimentos nacional apresentou menor 

pontuação (49,11). 
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Tabela 15 Pontuação do IQD-R das cestas básicas de alimentos nacional e regionais. 

Item 
Categoria 

Nacional Região 1 Região 2 Região 3 

Pontuação geral 49,11 49,60 52,03 49,18 

 Adequação dos componentes do IQD-R (%) 

Frutas totais 38,30 40,11 46,80 38,97 
Frutas integrais 76,59 80,22 93,59 77,95 

Vegetais totais 36,14 37,86 44,17 36,78 

Vegetais verdes, alaranjados 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cereais totais 50,00 50,00 50,00 50,00 
Carnes 53,80 56,35 65,75 54,76 

Leite e derivados 10,04 10,52 12,27 10,22 

Óleos 100,00 100,00 100,00 100,00 
Gordura saturada 100,00 100,00 100,00 100,00 

Sódio 100,00 100,00 100,00 100,00 

Gord A|A 1,78 0,00 0,00 0,00 
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos (DIEESE) e metodologia do 
cálculo para IQD-R (PREVIDELLI et al., 2011). 

 

O excesso de açúcar de adição, a ausência de cereais integrais e o baixo consumo de vegetais, 

leite e derivados foram principais fatores contribuintes à menor pontuação das cestas de básicas 

de alimentos no escore geral de qualidade da dieta. 

A maior quantidade de alimentos calóricos com alta proporção de gordura, como leite, óleo e 

manteiga, resultou na baixa pontuação da cesta básica de alimentos nacional, contribuindo para 

maior aporte energético total, de modo que ocorreu menos participação proporcional dos 

demais grupos alimentares na dieta. 

 

Discussão 

A cesta básica de alimentos apresenta similaridade com bases da alimentação atual da 

população brasileira, especialmente considerando alta proporção de energética disponível nos 

itens que compõem a ração-tipo essencial (LEVY-COSTA et al., 2005; LEVY et al., 2012). A 

alta prevalência no consumo de carnes, leite e feijão e a baixa prevalência do consumo de frutas 

e hortaliças são características importantes que sinalizam qualidade da alimentação de 

indivíduos adultos no Brasil (CLARO et al., 2015; JAIME et al., 2015). 

Nas últimas décadas, mudanças importantes vêm ocorrendo no padrão alimentar brasileiro, 

especialmente em termos do aumento da disponibilidade fontes proteicas de alto valor 

biológico, gordura animal e alimentos ultraprocessados, assim como significativo teor de 

açúcares livre e lipídios totais (LEVY et al., 2012). Tais alterações no padrão alimentar da 

população brasileira corroboram ocorrência e consolidação da transição nutricional no país 

(BATISTA FILHO e RISSIN, 2003; BATISTA FILHO et al., 2008; SCHIMIDT et al., 2011). 
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A análise da qualidade nutricional da cesta básica buscou demonstrar a necessidade de revisão 

da composição da alimentação voltada para suprir necessidades básicas da população. É 

importante destacar que o presente estudo constituiu uma primeira investigação a utilizar 

integralmente tabelas brasileiras de composição nutricional de alimentos, cujos valores 

apresentam maior fidedignidade aos alimentos consumidos no país, possibilitando mensuração 

de dados de consumo nutricional com maior confiabilidade. 

Considerando a concepção inicial da cesta básica, destinada ao atendimento das necessidades 

básicas de alimentação de um trabalhador, verificou-se que uma dieta baseada no consumo dos 

itens listados na ração-tipo apresentaria elevada quantidade de calorias, comparada às 

estimativas das necessidades energéticas para homens e mulheres adultos que compõem a 

população economicamente ativa (PEA). Ademais, apresenta teor reduzido de cálcio, potássio 

e vitamina A (mensurada em RAE). A inadequação no consumo de tais nutrientes também foi 

identificada no consumo alimentar pessoal, a partir de inquérito realizado no contexto da POF 

2008-2009 (BRASIL, 2011). 

Observou-se também que uma dieta baseada no consumo das provisões mínimas diárias dos 

itens da cesta básica de alimentos resultaria em excesso de ingestão de sódio, similarmente ao 

padrão alimentar brasileiro atual, que contém aproximadamente o dobro de sódio recomendado 

no contexto das DRI (SARNO et al., 2013). 

Os resultados do presente estudo apontam carência de ferro na dieta baseada em itens da cesta 

básica, em comparação às recomendações nutricionais atuais para mulheres em idade fértil. No 

contexto da saúde pública, verifica-se relevante papel da ingestão de ferro na prevenção da 

anemia ferropriva e ferropênica entre mulheres em idade reprodutiva e gestantes, grupos 

vulneráveis à ocorrência da deficiência nutricional (LOPES et al., 2015; BEZERRA et al., 

2018). Ademais, haveria a necessidade de revisar a composição da cesta básica para inclusão 

de maior variedade de grupos de alimentos, sendo notório déficit de alimentos in natura, como 

verduras, frutas totais, cereais totais, cereais integrais, leite e derivados. 

Por fim, considerando que a cesta básica constitui base para remuneração em nível domiciliar, 

a composição da cesta básica no Brasil deveria ser revisada para contemplar necessidades de 

um grupo familiar, considerando número e características demográficas dos integrantes no 

domicílio. 

 

Conclusões 

A dieta com base no consumo dos itens da cesta básica de alimentos apresenta excessiva oferta 

de energia, considerando-se requerimentos necessários para indivíduos adultos no Brasil; 
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entretanto, apresenta baixo conteúdo de cálcio, potássio e vitamina A, além de apresentar 

quantidade insuficiente de ferro para suprimento das necessidades nutricionais de mulheres em 

idade fértil. 

A composição da cesta básica de alimentos mostra-se deficitária em termos de alimentos in 

natura ou minimamente processados, especialmente frutas, vegetais, cereais frutas integrais, 

vegetais totais, leite e derivados, assim como inclui alimentos com excesso de gordura e açúcar 

de adição. 

Diante de tais achados, ressalta-se a importância da revisão da composição das cestas básicas 

de alimentos regionais e nacional, de forma a cumprir requerimentos nutricionais da população 

brasileira e promover padrões alimentares saudáveis. 
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7 MANUSCRITO III 

Avaliação da qualidade da alimentação no Brasil: uma abordagem segundo níveis de 

renda per capita 

 

Resumo 

O estudo das características do consumo alimentar em diferentes grupos populacionais 

apresenta significativa importância no cenário de saúde coletiva, tendo em vista necessidade de 

compreensão dos efeitos da transição nutricional na ocorrência e distribuição da carga global 

de doenças crônicas não transmissíveis de origem alimentar. Índices de avaliação da qualidade 

das dietas têm sido propostos para apresentação de indicadores sintéticos de várias 

características nutricionais da alimentação para possibilitar uma avaliação global que permita 

apontar principais pontos positivos e negativos do consumo alimentar registrado. O Índice de 

Qualidade da Dieta Revisado (IQD-R) adaptado para aplicação na população brasileira é uma 

ferramenta de boa confiabilidade para avaliação da qualidade da dieta dos brasileiros. Assim, o 

presente trabalho propôs avaliar a qualidade da dieta da população em diferentes regiões 

brasileiras, a partir do perfil de consumo alimentar registrado no Consumo Alimentar Pessoal 

da Pesquisa de Orçamentos Familiares de 2008 e 2009; a partir de aplicação do IQD-R. Os 

indivíduos foram categorizados nos seguintes níveis de renda: (1) renda per capita, nas faixas 

de até um salário mínimo e acima de um salário mínimo; (2) quintis de renda per capita. Os 

resultados obtidos apontam escore do IQD-R de 56,85 para população brasileira. Verificou-se 

que indivíduos em faixas de renda inferiores apresentaram maior pontuação no IQD-R em 

relação ao restante da população. O consumo de alimentos processados e ultraprocessados 

acima de 50% do valor energético total da dieta associou-se à menor pontuação do IQD-R, 

sendo identificadas diferenças na pontuação do índice de acordo com local de residência. Tais 

evidências mostram apresenta um amplo espectro de qualidade nutricional no padrão alimentar 

brasileiro, atrelado a características socioeconômicas e culturais da população. 

Descritores: Índice de Qualidade da Dieta Revisado, renda, salário mínimo. 
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Introdução 

Mudanças nos padrões alimentares da população brasileira têm sido identificadas ao longo das 

últimas décadas, especialmente na análise de dados sobre despesas na aquisição de alimentos 

para consumo domiciliar registrados nas Pesquisas de Orçamentos Familiares (POF) realizadas 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (LEVY-COSTA et al. 2005; LEVY 

et al., 2012; MARTINS et al., 2013). 

No período de 1974 a 2003, verificou-se aumento do consumo de carne bovina e frango, 

embutidos, leite e derivados, óleos e gorduras vegetais, biscoitos e refeições prontos entre 

domicílios brasileiros; enquanto simultaneamente houve redução do consumo de arroz, 

leguminosas, raízes e tubérculos, peixes, ovos e gordura animal (LEVY-COSTA et al. 2005). 

Em período subsequente, comparando-se dados da POF 2002-2003 em relação à POF 2008-

2009, ocorreram aprofundamentos das mudanças identificadas anteriormente. 

As evidências apontam uma tendência temporal do aumento da participação dos alimentos 

ultraprocessados no padrão alimentar brasileiro, a partir do incremento substancial da 

disponibilidade domiciliar de alimentos prontos para consumo nos diversos estratos de renda 

(MARTINS et al., 2013). Paralelamente, registrou-se diminuição na aquisição de alimentos 

minimamente processados e ingredientes culinários (LEVY et al., 2012; MARTINS et al., 

2013). 

Tais informações corroboram ocorrência do processo de transição nutricional no Brasil, assim 

como consolidação de um padrão alimentar com menor valor nutricional, apesar da abundância 

de alimentos disponíveis para população em diferentes faixas de renda (MARTINS et al., 2013). 

Assim, constatam-se alterações no perfil epidemiológico populacional, a partir de diminuição 

da incidência de morbidades relacionadas à carência de alimentos (como desnutrição, déficit 

estatural e bócio), em associação com elevação da prevalência de doenças crônicas não 

transmissíveis associadas à alimentação, sobrepeso e obesidade, como hipertensão arterial e 

diabetes tipo 2 (BATISTA FILHO e RISSIN, 2003; MONTEIRO et al., 2009; SCHIMIDT et 

al., 2011). 

Embora resultados das análises de aquisição de alimentos constituam informações interessantes 

quanto à disponibilidade de recursos alimentares disponíveis à população, dados de consumo 

alimentar individual obtidos em inquéritos populacionais permitem avaliar com maior precisão 

a qualidade e a quantidade de alimentos ingeridos em um determinado período. 

Ademais, informações sobre dieta dos indivíduos permitem analisar evidências quanto a 

distorções no padrão de alimentação entre residentes de um mesmo domicílio em decorrência 

de características de distribuição intradomiciliar dos alimentos; assim como reduzir influência 
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do desperdício domiciliar de alimentos e, principalmente, incluir participação da alimentação 

fora do domicílio na avaliação da dieta (BEZERRA et al., 2013; BRASIL, 2011). 

No contexto brasileiro, há somente estudos de representatividade local quanto às diferenças na 

qualidade do consumo alimentar individual associadas aos níveis de renda da população 

(MELLO et al., 2018). Adicionalmente, há propostas de avaliação da qualidade da alimentação 

a partir do grau de processamento dos alimentos (MONTEIRO et al., 2016), característica ainda 

desconsiderada nas propostas de indicadores de qualidade da alimentação atualmente vigentes 

(CERVATO e VIEIRA, 2003). 

Os índices de qualidade nutricional constituem importantes ferramentas para avaliação da dieta 

de indivíduos e populações, sendo expressos na forma de indicador sintético da qualidade da 

alimentação quanto ao conteúdo de nutrientes e variedade de alimentos consumidos 

(CERVATO e VIEIRA, 2003). 

O Índice de Qualidade da Dieta Revisado (IQD-R) adaptado à população brasileira é um 

instrumento para avaliação global da alimentação com alta confiabilidade e validade, sendo 

aplicável em grupos populacionais com diferentes características (PREVIDELLI et al., 2011; 

ANDRADE et al., 2013; ASSUMPÇÃO et al., 2014; WENDPAP et al., 2014). 

Assim, considerando diferentes propostas de avaliação da qualidade nutricional do padrão 

alimentar dos indivíduos na população brasileira, propõe-se uma análise da influência de 

diferenças de renda na qualidade da alimentação consumida pela população brasileira, a partir 

de dados de consumo alimentar pessoal de representatividade nacional. 

 

Metodologia 

Delineamento do estudo 

Trata-se de estudo transversal exploratório descritivo de abordagem quantitativa, voltado para 

avaliação da qualidade da alimentação da população brasileira, a partir de dados secundários de 

acesso público. 

 

Base de dados 

A Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) conduzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) incluiu suplemento de Consumo Alimentar Pessoal com aplicação de 

inquérito alimentar em subamostra aleatória de 13.569 domicílios nos anos de 2008-2009, 

contemplando 34.003 indivíduos com idade igual ou superior a 10 anos. 

 O período de coleta de dados da pesquisa iniciou-se em 19 de maio de 2008 e foi finalizado 

em 18 de maio de 2009. Os dados de consumo alimentar foram coletados por meio de aplicação 
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de recordatório alimentar, incluindo descrição dos alimentos consumidos ao longo das 24 horas 

no dia anterior à entrevista, horário e local das refeições, quantidades consumidas em unidades 

de medidas caseiras e forma de preparo dos alimentos (IBGE, 2011). 

A partir dos microdados disponibilizados pelo IBGE, organizou-se um único banco de dados 

de registros individuais dos participantes da pesquisa, incluindo-se dados pessoais, 

caracterização domiciliar e informações de consumo alimentar. 

 

Avaliação da qualidade da dieta 

Os dados de consumo alimentar pessoal de 34.003 indivíduos da subamostra da POF 2008-

2009 foram utilizados para avaliação qualitativa do padrão alimentar da população brasileira. 

As informações sobre quantidades de alimentos consumidos, registradas em medidas caseiras, 

foram convertidas em unidades padronizadas de peso (gramas) ou volume (mililitros), 

utilizando-se tabelas de medidas e porções padronizadas (PINHEIRO et al., 2008; CASTRO, 

2013). 

Em seguida, quantidades padronizadas dos alimentos consumidos foram convertidas em 

nutrientes e classificadas em grupos alimentares, a partir dos critérios estabelecidos para 

estimativa do IQD-R, utilizando-se informações de tabela de composição nutricional (BRASIL, 

2009a), sendo complementadas por dados de preparações culinárias brasileiras e rótulos de 

alimentos (FISBERG e VILLAR, 2001; BRASIL; 2009b). 

Por fim, aplicou-se pontuação dos componentes da alimentação conforme critérios do IQD-R 

(Tabela 16) para cálculo do índice de qualidade da dieta de cada indivíduo entrevistado no 

contexto da POF 2008-2009. 

O IQD-R adaptado à população brasileira apresenta uma única medida sintética de várias 

dimensões de qualidade da dieta em uma escala de pontuação que varia de 0 pontos (pior 

qualidade da dieta) a 100 pontos (melhor qualidade da dieta). 

Os alimentos consumidos foram classificados de acordo com grupos alimentares definidos no 

IQD-R e, comparativamente, segundo a classificação NOVA, que propõe categorização dos 

alimentos de acordo com grau de processamento (MONTEIRO et al., 2016), adotada pelo Guia 

Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 2014). 

O escore global do IQD-R foi utilizado como base para avaliação da qualidade da alimentação 

de indivíduos da população brasileira, classificados segundo: critérios demográficos, nível de 

renda, consumo energético total, assim como em termos comparativos de acordo classificação 

alternativa de grau de processamento dos alimentos consumidos (NOVA). 
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Tabela 16 Componentes para avaliação do IQD-R do consumo alimentar da população 

brasileira. 

Componente 

Critério para 

pontuação 
mínima 

Critério para 

pontuação 
intermediária 

Critério para pontuação máxima 

Porções Pontos 

Frutas totais 

Ausência de 

consumo 
0 ponto 

Cálculo 

proporcional 

1,0 porção/1.000 kcal 

5 

Frutas integrais 0,5 porção/1.000 kcal 

Vegetais totais 1,0 porção/1.000 kcal 

Vegetais verde escuros, 
alaranjados e legumes 

0,5 porção/1.000 kcal 

Cereais totais 3,0 porções/1.000 kcal 

10 

Carnes, ovos e 
leguminosas 

1,5 porção/1.000 kcal 

Leite e derivados 1,0 porção/1.000 kcal 

Óleos 0,5 porção/1.000 kcal 

Gordura saturada 
≥15% do VET 

0 pontos 

10% do VET 

8 pontos 
≤ 7% do VET 

Sódio 
≥2,0g/1.000 kcal 

0 pontos 

1g/1.000 kcal 

8 pontos 
≤ 0,75g/ 1.000 kcal 

Gord A|A 
≥35% do VET 

0 pontos 

Cálculo 

proporcional 
≤ 10% do VET 20 

Obs.: VET = Valor Energético Total; Gord A|A = Calorias provenientes de gordura sólida, álcool e açúcar de adição. 
Fonte: PREVIDELLI e col. (2011); WENDPAP e col. (2014). 

 

Foram aplicados testes estatísticos para determinar possíveis diferenças dos valores de médios 

do IQD-R: (1) teste t não pareado com correção de Welch para comparação de média entre dois 

grupos; (2) análise de variância de uma via (One-Way ANOVA) com teste de Bonferroni, para 

comparação de médias entre três ou mais grupos. 

 

Modelo de regressão 

Os dados foram analisados segundo características sociodemográficas, econômicas e padrão do 

consumo alimentar da amostra populacional, buscando-se determinar fatores de influência 

sobre qualidade da dieta individual, a partir de estimativa de modelo de regressão linear. 

O modelo de regressão linear incluiu características individuais (idade, sexo, etnia e 

escolaridade), domiciliares (renda per capita, área, região e Unidade da Federação) e 

componentes do padrão alimentar (porcentagem de alimentos processados e ultraprocessados 

no valor energético total do consumo alimentar) para análise da influência sobre índice de 

qualidade da alimentação, a partir da seguinte equação: 

 

𝐼𝑄𝐷𝑅𝑖 = 𝛼 + 𝛽1 × 𝑋𝑖 + 𝛽2 ×𝑊𝑖+𝛽3 × 𝑧𝑖 + 𝜀𝑖 

 



69 
 

Onde: IQD-Ri = escore de IQD-R do consumo alimentar do indivíduo i; Xi = matriz de 

características pessoais do indivíduo i; Wi = matriz de características domiciliares referentes ao 

indivíduo i; zi = vetor de característica da dieta do indivíduo i, baseado na participação de 

alimentos processados e ultraprocessados no percentual valor energético total consumido; e εi 

= termo de erro. 

O processamento dos bancos de dados e as análises estatísticas foram conduzidas utilizando 

programa estatístico Stata®, versão 13.0, aplicando-se fator de expansão amostral para 

obtenção de resultados com representatividade regional e nacional, a partir de uso do módulo 

survey. Adotou-se nível de significância para análises estatísticas referentes ao teste de hipótese 

nula igual ou menor a 5%. 

As variáveis categóricas utilizadas nas análises descritivas foram: sexo (masculino = categoria 

de referência, feminino), etnia (branca = categoria de referência, preta, amarela, parda e 

indígena), área (urbana = referência, rural), região (Norte = categoria de referência, Nordeste, 

Sudeste, Sul, Centro-Oeste), renda domiciliar per capita (segundo quintis em comparação com 

grupos de salário mínimo, sendo que o primeiro quintil é utilizado como categoria de 

referência). 

 

Resultados 

Os resultados obtidos indicam que indivíduos classificados nas menores faixa de renda 

apresentam idade e escolaridade inferiores aos segmentos de maior renda, havendo ainda maior 

predominância de indivíduos autodeclarados pardos. Também foi possível observar maior 

concentração de indivíduos com menores níveis de renda nas regiões Nordeste e Sudeste do 

Brasil (Tabela 17). 
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Tabela 17 Características sociodemográficas, econômicas e do padrão de consumo alimentar da amostra, segundo nível de renda per 

capita. Brasil, 2008-2009. 

Característica 

Categorias de renda em SM - 

per capita 
Quintil de renda per capita Brasil 

≤1SM >1SM Q1 Q2 Q3 Q4 Q5  

N 74.985.652 85.525.442 32.108.447 32.100.180 32.103.824 32.100.485 32.098.158 160.511.094 

Idade (±DP) 32,11±18,31 40,66±17,30 29,51±17,81 33,61±18,28 38,22±19,24 36,67±17,42 42,32±15,49 36,66±18,43 

Sexo (%) 

Feminino 51,45 51,78 52,58 52,42 51,64 51,85 50,29 51,75 

Masculino 48,55 48,22 47,42 47,58 48,36 48,15 49,71 48,25 

Etnia/cor (%) 

Branca 34,53 60,69 26,86 38,24 47 58,97 71,26 48,46 

Preta 9,97 6,68 9,91 10,14 8,94 7,59 4,51 8,22 

Amarela 0,42 0,84 0,35 0,49 0,2 0,44 1,74 0,64 

Parda 54,27 31,17 61,81 50,41 43,24 32,25 22,08 41,96 

Indígena 0,49 0,43 0,61 0,46 0,37 0,67 0,18 0,46 

Sem declaração 0,32 0,19 0,46 0,25 0,24 0,1 0,23 0,26 

Anos de estudo (±DP) 6,36±9,00 9,04±7,15 5,53±8,65 6,63±8,12 7,32±8,69 8,48±7,68 11,01±6,21 7,79±8,14 

Área de residência (%) 

Urbana 75,06 90,96 65,98 81,12 85,9 90,09 94,56 83,53 

Rural 24,94 9,04 34,02 18,88 14,1 9,91 5,44 16,47 

Região (%) 

Norte 10,63 4,91 12,07 9,71 6,87 5,11 4,16 7,58 

Nordeste 41,61 15,2 53,60 35,00 23,08 13,42 12,59 27,54 

Sudeste 31,04 53,4 20,89 36,93 46,61 55,85 54,44 42,94 

Sul 10,12 18,71 7,80 11,31 15,03 18,42 20,92 14,7 

Centro-Oeste 6,60 7,78 5,65 7,04 8,43 7,20 7,89 7,24 

Consumo energético total (kcal) (±DP) 1736±863 1828±746 1656±882 1782±855 1768±777 1868±762 1853±706 1785±805 

Alimentos processados* (%VET) (±DP) 27,96±22,46 34,91±19,26 24,71±23,21 29,77±21,82 31,31±20,51 34,35±19,27 38,19±17,81 31,66±21,11 

Obs.: SM = salário mínimo;  = média; DP = desvio padrão; VET = valor energético total. 

(*) Refere-se à proporção de consumo de alimentos processados e ultraprocessados na alimentação relatada, conforme classificação NOVA. 
Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da POF 2008-2009. 
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Em relação ao padrão de consumo alimentar, é possível verificar que indivíduos nos níveis de 

renda superiores apresentavam maior consumo energético total, e maior percentual de consumo 

energético proveniente de alimentos processados e ultraprocessados em comparação com 

indivíduos em níveis de renda inferiores. 

O escore do IQD-R estimado para população brasileira em geral atingiu 56,85 pontos, 

verificando-se similaridade na qualidade da dieta registrada entre homens e mulheres. 

Entretanto, foram identificadas diferenças na qualidade da dieta entre indivíduos de diferentes 

grupos de renda per capita (Tabela 18). 

 

Tabela 18 Qualidade da dieta da população brasileira, segundo características 

sociodemográficas, econômicas e padrão de consumo alimentar. Brasil, 2008-2009. 

Característica IQD-R (µ) DP IC95% 
Brasil 56,85 10,46 56,66 ; 57,04 
Sexo     

Masculino 56,99 10,09 56,71 ; 57,27 
Feminino 56,73*** 10,81 56,47 ; 56,98 

Etnia     
Branca 56,32# 9,62 56,03 ; 56,61 
Preta 56,61# 10,08 55,92 ; 57,30 
Amarela 61,08# 8,90 58,51 ; 63,66 
Parda 57,43# 11,33 57,18 ; 57,69 
Indígena 57,71# 13,40 55,27 ; 60,15 

Área de residência 
Urbana 56,49 10,04 56,27 ; 56,70 
Rural 58,70*** 11,93 58,39 ; 59,01 

Região 
Norte 57,94# 14,93 57,55 ; 58,32 
Nordeste 58,19# 12,06 57,92 ; 58,45 
Sudeste 55,76# 4,45 55,40 ; 56,12 
Sul 56,00# 9,47 55,58 ; 56,42 
Centro-Oeste 58,84# 13,05 58,44 ; 59,26 

Quintil de renda per capita 
Q1 57,61# 11,44 57,29 ; 57,92 
Q2 57,01# 11,03 56,63 ; 57,39 
Q3 56,57# 10,17 56,17 ; 56,97 
Q4 56,53# 10,04 56,07 ; 56,99 
Q5 56,55# 9,21 56,06 ; 57,05 

Categoria de renda per capita 
≤1SM 57,09 11,10 56,85 ; 57,32 
>1SM 56,65*** 9,80 56,36 ; 56,94 

Alimentos processados§   
<50% VET 58,69 9,78 58,50 ; 58,88 
≥50% VET 49,46*** 9,65 49,02 ; 49,89 

Obs.: SM = salário mínimo; IQD-R = Índice de Qualidade da Dieta Revisado;  = média; DP = desvio padrão; IC95% = 
intervalo de confiança de 95% em relação ao erro padrão; VET= valor energético total; ***= p<0,001; #= p<0,001 para cada 
comparação entre pares de médias. 
(§) Refere-se à proporção de consumo de alimentos processados e ultraprocessados na alimentação relatada, conforme 
classificação NOVA. 
Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da POF 2008-2009. 

 

Adicionalmente, indivíduos com padrão alimentar majoritariamente composto por alimentos 

processados e ultraprocessados (≥50% VET) apresentaram menor escore do IQD-R (49,46), em 

comparação com indivíduos com menor consumo de tais alimentos. 



72 
 

A análise de regressão linear múltipla apontou significativa influência positiva da etnia amarela 

e da alta renda sobre a pontuação do IQD-R (Tabela 4). A área de residência rural, residir na 

região sudeste e proporção de energética acima de 50% do VET provenientes do consumo de 

alimentos processados e ultraprocessados influenciam negativamente o escore de qualidade da 

dieta do indivíduo (Tabela 19). 

 

Tabela 19 Coeficientes do modelo de regressão para qualidade da dieta (IQD-R) na 

população brasileira. Brasil, 2008-2009. 

Variável  Sig. EP IC95% 

 60,95 *** 0,35 60.27; 61,62 

Idade (anos) 0,06 *** 0,01 0,05 ;  0,07 

Etnia/cor      

Negra -0,41 NS 0,35 -1,10 ;  0,28 

Amarela 2,54 ** 0,87 0,83 ;    4,25 

Parda -0,03 NS 0,19 -0,41 ;  0,35 

Indígena -1,29 NS 1,06 -3,36 ;  0,78 

Área de residência      

Rural -0,42 * 0,18 -0,76 ; -0,75 

Quintil de renda per capita      

Q2 0,47 * 0,23 0,03 ; 0,92 

Q3 0,25 NS 0,25 -0,23 ; 0,73 

Q4 0,93 ** 0,28 0,39 ;  1,48 

Q5 1,53 *** 0,30 0,94 ;  2,13 

Região      

Nordeste 1,04 *** 0,22 0,61 ;  1,47 

Sudeste -0,73 ** 0,25 -1,21 ; -0,25 

Sul 0,27 NS 0,29 -0,29 ;  0,83 

Centro-Oeste 1,32 *** 0,27 0,79 ;  1,85 

Alimentos processados§ -0,21 *** 0,01 -0,22 ; -0,20 

R2 0,2135 
Obs.: IQD-R = Índice de Qualidade da Dieta Revisado;  = média; EP = erro padrão; IC95% = intervalo de confiança de 

95% em relação ao erro padrão. 
* p<0,05; **p<0,01; *** p<0,001; NS = não significante. 
(§) Refere-se à proporção de calorias do VET derivadas do consumo de alimentos processados e ultraprocessados na 
alimentação relatada, conforme classificação NOVA. 

VET= valor energético total do consumo alimentar registrado individualmente. 
Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da POF 2008-2009. 

 

Os indivíduos com renda igual ou inferior a salário mínimo per capita apresentaram maior 

adequação no consumo de vegetais totais (78%), vegetais verde escuros, alaranjados e legumes 

(74%) e carnes, ovos e leguminosas (89%) em relação aos indivíduos com renda per capita 

acima de um salário mínimo. Todavia, houve inadequações no consumo de frutas totais, frutas 

integrais, cereais totais, leite e derivados, óleos e gordura, açúcar e álcool em quaisquer níveis 

de renda considerados na análise (Figura 2). 
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Figura 2 Adequação de pontuações dos componentes do IQD-R entre indivíduos da 

população brasileira, segundo níveis de renda per capita. Brasil, 2008-2009. 

 
Obs.: SM = salário mínimo; IQD-R = Índice de Qualidade da Dieta Revisado. 
Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da POF 2008-2009 (IBGE). 

 

Em termos geográficos, verifica-se menor escore de IQD-R no Amapá (54,31), Sergipe (55,13) 

e Rio Grande do Sul (55,24); enquanto houve melhor escore de qualidade da dieta nos estados 

de Mato Grosso (59, 74), Alagoas (59,74) e Maranhão (60,31) (Figura 3a). 

Considerando indivíduos com renda per capita de até um salário mínimo, há continuidade do 

padrão entre estados com menores e menores pontuações do IQD-R (Figura 3b); enquanto entre 

indivíduos com renda per capita superior a um salário mínimo, há inserção do Acre (55,50) 

entre estados com menor pontuação do IQD-R e Distrito Federal (59,10) entre estados com 

maior pontuação (Figura 3c). 
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Figura 3 Distribuição do escore do IQD-R por unidades federativas no Brasil. Brasil, 2008-2009. 

 

IQD-R população brasileira 

(3a) 

 

IQD-R renda per capita < 1SM 

(3b) 

 

IQD-R renda per capita > 1SM 

(3c) 

Legenda: SM = salário mínimo; IQD-R = Índice de Qualidade da Dieta Revisado. 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da POF 2008-2009 (IBGE). 
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Discussão 

Mudanças no padrão alimentar da população brasileira foram identificadas em estudos 

anteriores, a partir das comparações de dados de aquisição de alimentos obtidas nas Pesquisas 

de Orçamentos Familiares conduzidas em várias décadas no país (LEVY-COSTA et al., 2005; 

LEVY et al., 2012), indicando aumento da aquisição de alimentos ultraprocessados e redução 

da compra de alimentos in natura e ingredientes culinários (MARTINS et al., 2013). 

Os índices de qualidade nutricional têm sido cada vez mais empregados na verificação da 

qualidade do padrão alimentar de determinadas populações, sendo também capazes de estimar 

o risco de desenvolvimento de DCNT, tais como doenças cardiovasculares (RODRÍGUEZ-

MARTIN et al., 2017). 

O acréscimo do percentual energético oriundo de alimentos processados e ultraprocessados 

pode contribuir à diminuição da qualidade da dieta da população brasileira, sobretudo entre 

famílias com renda per capita superior a um salário mínimo e nos quintis de renda mais 

elevados, particularmente entre indivíduos residentes nas regiões Sul e Sudeste do país, 

conforme resultados obtidos no presente trabalho. 

O decréscimo do consumo de alimentos in natura ou minimamente processados atrelado ao 

aumento do consumo de alimentos ultraprocessados promove alterações no perfil nutricional 

da dieta, tais como elevação da densidade energética ocasionado pela maior ingestão de gordura 

saturada, gordura trans e açúcar livre e menor consumo de fibras, proteínas (BIELEMANN et 

al., 2015; LOUZADA et al., 2015a). A análise dos dados da POF 2008-2009 sobre consumo 

alimentar pessoal mostrou que alto consumo de alimentos ultraprocessados está associado à 

maior chance de sobrepeso e obesidade (LOUZADA et al., 2015b). 

O aumento do número de refeições realizadas fora do domicílio é potencialmente um fator 

adicional à diminuição da qualidade da dieta na população do país. A realização de refeições 

fora do domicílio está associada ao maior consumo de alimentos com maior densidade 

energética e menor valor nutricional, tais como sanduíches, refrigerantes, pizza, salgadinhos e 

bebidas alcoólicas (BEZERRA et al., 2013). Apesar do atual cenário alimentar brasileira 

corroborar evidências de aumento do consumo de alimentos com maior nível de processamento, 

ainda há maior prevalência de consumo no país de alimentos minimamente processados e 

alimentos in natura, como feijão, frutas e hortaliças (JAIME et al., 2015). 

As práticas culinárias tradicionais e o uso de alimentos regionais são um fator importante para 

consumo de alimentos com menor nível de processamento, além de contribuírem para uma boa 

qualidade nutricional da dieta. O aumento da renda em países em desenvolvimento, como China 

e Brasil, contribui com aprofundamento da transição nutricional, estando associado a alterações 
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na composição das dietas em direção ao aumento do consumo de gorduras. Adicionalmente, o 

aumento da renda está associado com mudanças na composição corporal e, consequentemente, 

contribui ao aumento dos problemas de saúde, principalmente entre grupos populacionais de 

baixa renda que obtiveram incremento de renda (DU et al., 2004). 

A maior oferta de alimentos ultraprocessados comercializados no varejo e o tipo de 

estabelecimento varejista frequentados pela população constitui importante determinante do 

consumo de alimentos de menor qualidade nutricional. A partir da análise dos dados da POF 

2008-2009, estudo anterior apontou que há maior aquisição de alimentos e bebidas 

industrializados em supermercados, em comparação com outros equipamentos varejistas de 

menor porte, no Brasil (MACHADO et al., 2017). 

Estratégias de comercialização do varejo supermercadista envolvendo preços, conveniência e 

praticidade resultam em maior influência para aquisição de alimentos com maior nível de 

processamento em supermercados. Ademais, constatou-se que incremento de 1% na aquisição 

de alimentos em supermercados resulta em acréscimo de 1,83% no consumo energético de 

alimentos e bebidas processados (MACHADO et al., 2017). 

As principais limitações do presente estudo referem-se à identificação de problemas na 

aplicação do IQD-R em dados populacionais, caso não sejam analisados dados de consumo 

energético per capita, tendo em vista que o IQD-R constitui indicador sintético relacionado à 

concentração de determinados nutrientes na alimentação em relação às recomendações 

nutricionais atuais. Assim, seria importante considerar ingestão energética como parâmetro 

balizador da análise, de forma a verificar conexão entre IQD-R, consumo energético individual 

e necessidade energética de cada indivíduo. 

Paralelamente, indicadores de consumo de sódio e gordura saturada no IQD-R apresentaram 

pontuações elevadas independentemente no nível de renda ou da localidade; problema que 

possivelmente está relacionado à correção pela quantidade energética total consumida para 

cálculo do IQD-R. 

Outra limitação do trabalho refere-se à aplicação de recordatório alimentar de 24 horas aos 

participantes da POF 2008-2009, que é sujeito às falhas de memória do entrevistado, além de 

possíveis problemas em relação à capacidade de comunicação do entrevistador com 

entrevistado. 

Por fim, também devem ser consideradas limitações referentes ao relato de medidas caseiras 

padronizadas previamente para cada alimento ou preparação consumida e às tabelas de 

composição de alimentos aplicadas para estimativa do valor nutricional das dietas individuais, 
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que consideram receituários padrão para análise da composição centesimal das preparações 

culinárias consumidas. 

Entretanto, deve-se destacar que constitui investigação sobre avaliação da qualidade da dieta 

em nível populacional segundo níveis de renda, assim como estudo pioneiro na identificação 

de associação entre escore de qualidade da alimentação, medido pelo IQD-R, em relação à 

proporção de energia proveniente de alimentos processados e ultraprocessados no contexto da 

população brasileira. 

As evidências do estudo apontam diferenças na qualidade nutricional da dieta entre grupos 

populacionais de baixa e alta renda, em benefício de indivíduos de menor renda, assim como 

pior qualidade da dieta global derivada de maior consumo de alimentos processados e 

ultraprocessados. 

 

Conclusões 

As análises realizadas utilizando IQD-R indicaram consumo insuficiente de frutas totais e 

integrais, vegetais totais e vegetais verde escuros e alaranjados, cereais, óleos e leite e derivados 

pela população brasileira, além de consumo excessivo de gorduras, álcool e açúcar na 

alimentação. 

A análise de dados da amostra estratificada segundo nível de renda aponta diminuição da 

qualidade nutricional da dieta entre grupos de renda per capita superior a um salário mínimo, 

bem como nos quintis de renda mais elevados. O resultado contraria a hipótese inicial do estudo, 

que estipulava qualidade nutricional inferior entre grupos populacionais de baixa renda em 

comparação ao restante da população brasileira. 

Em relação às diferenças de qualidade da dieta por Unidades da Federação, verificou-se 

significativas diferenças nas pontuações do IQD-R em diversas regiões do país, identificando-

se valores inferiores de qualidade da alimentação nos estados de maior densidade populacional 

a exemplo de São Paulo e Rio de Janeiro, ou estados com maior déficit em indicadores 

socioeconômicos, no que diz respeito ao Amapá. Também foi verificado que o alto consumo 

de alimentos processados e ultraprocessados contribui para a diminuição da qualidade da 

alimentação, verificado pela baixa pontuação resultante do IQD-R. 

Assim, o presente estudo buscou demonstrar a variabilidade na qualidade da alimentação no 

território brasileiro, indicador sujeito à influência de determinantes culturais, socioeconômicos 

e demográficos, e do tipo de alimento consumido conforme o grau de processamento, dentre 

outros; envolvendo diferentes contextos de práticas alimentares. Os diferentes cenários 

alimentares necessitam, portanto, de ações governamentais específicas delineadas por meio de 
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planejamento de políticas públicas focalizadas, acompanhadas por estratégias de educação 

alimentar e nutricional, considerando particularidades individuais, populacionais e geográficas. 

O incentivo ao consumo de alimentos in natura e minimamente processados deve ser 

contemplado por ações de amplo espectro, de forma a buscar maior efetividade e eficácia nos 

programas governamentais de promoção da alimentação saudável para população brasileira. 

Ademais, é necessário buscar analisar determinantes das práticas de comercialização de 

alimentos, especialmente itens com maior nível de processamento industrial e alto teor de 

lipídios, sódio e açúcar de adição. 
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8 MANUSCRITO IV 

Insegurança alimentar em domicílios de baixa renda: Mapeamento de atitudes no 

enfrentamento da carência de alimentos 

 

Resumo 

O presente artigo teve como objetivo mapear principais atitudes tomadas nos domicílios em 

situação de insegurança alimentar diante da falta de alimentos. A partir dos dados da PNAD 

2013 foram investigados: 1) características sociodemográficas e econômicas domiciliares e 

individuais; 2) perfil de segurança alimentar e nutricional a partir das respostas da EBIA, 3) 

centralidade das atitudes realizadas em resposta à escassez de alimentos utilizando-se análise 

de redes. Verificou-se maior concentração de domicílios em situação de insegurança alimentar 

na região Nordeste brasileiro. Foi possível identificar maior fragilidade no quadro de 

insegurança alimentar entre domicílios com maior proporção de crianças e adolescentes, assim 

como entre domicílios cuja pessoa de referência do domicílio apresenta menor escolaridade. 

Adicionalmente, observou-se que a maior parte da população adota como estratégias principais 

para situação de insegurança alimentar “comprar fiado” (44,37%) e “pedir alimentos a 

parentes” (26,89%), em qualquer nível de renda. Em termos de atitudes secundárias para 

enfretamento da carência de alimentos, verificou-se que uma das condutas mais mencionadas 

foi “não fazer nada” (19,97%), indicativo de ausência de suporte social na busca por solução 

para fome. Verificou-se, ainda, que domicílios com maior renda apontam como possibilidade 

de estratégia secundária “deixar de comprar alimentos supérfluos” em proporção superior aos 

domicílios do quintil de renda inferior. A análise das relações entre atitudes preferenciais dos 

indivíduos em domicílios com insegurança alimentar e nutricional demonstrou existência e 

busca de apoio da rede social proximal (relações de parentesco e amizade) entre indivíduos de 

menor renda, em detrimento de indivíduos de maior renda, que demonstraram busca por apoio 

em rede social distal (relações de negócios com varejo de alimentos). 
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Autores 

André Bento Chaves Santana9; e-mail: ibentoi@gmail.com 

Flávia Mori Sarti10 (autor correspondente); e-mail: flamori@usp.br 

 

  

                                                             
9 Programa de Pós-Graduação em Nutrição Humana Aplicada, Universidade de São Paulo, Av. Prof. Lineu Prestes 580, São Paulo 01246-

904, Brasil. 
10 Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, Av. Arlindo Bettio 1000, São Paulo 03828-000, Brasil. 



83 
 

Introdução 

A segurança alimentar e nutricional é baseada na garantia de acesso físico, social e econômico 

a alimentos em quantidades suficientes, seguros e nutritivos, que atendam às necessidades e 

preferências alimentares da totalidade dos indivíduos em uma sociedade para garantia de uma 

vida ativa e saudável (CLAY, 2002). Em nível domiciliar, a segurança alimentar e nutricional 

é garantida quando há capacidade de adquirir alimentos para suprir necessidades alimentares 

dos membros constituintes do domicílio (PINSTRUP-ANDERSEN, 2009). 

Pieters et al. (2013) propõem uma abordagem conceitual pautada em duas dimensões 

determinantes da situação de segurança alimentar de indivíduos e domicílios: (1) condições 

atuais de alimentação e nutrição e (2) estabilidade das condições de alimentação e nutrição. 

Enquanto a dimensão de condições atuais de alimentação e nutrição das populações inclui 

aspectos relacionados à disponibilidade, ao acesso e à utilização dos alimentos por indivíduos 

e domicílios; a dimensão de estabilidade das condições de alimentação e nutrição refere-se 

particularmente à vulnerabilidade e à resiliência de indivíduos e domicílios em face da 

insegurança alimentar. 

A insegurança alimentar caracteriza-se como condição de ausência de segurança alimentar, 

sendo um dos diversos determinantes do estado nutricional de indivíduos e populações (FAO, 

2017). Há uma miríade de determinantes para insegurança alimentar e nutricional; 

especialmente relacionados à disponibilidade de recursos para aquisição de alimentos (em nível 

domiciliar) e à existência de disparidades na distribuição intradomiciliar de alimentos (em nível 

individual), sendo possível coexistência de desnutrição e obesidade em um mesmo domicílio 

(PINSTRUP-ANDERSEN, 2009). 

O diagnóstico do grau de insegurança alimentar e nutricional torna-se procedimento 

fundamental para delineamento e implementação de ações de governo ou de agências 

internacionais (WEBB et al., 2006). Assim, a aplicação de escalas para medida direta do grau 

de insegurança alimentar e nutricional constitui base para identificação de populações 

vulneráveis, considerando-se aspectos culturais, cognitivos e psicométricos relacionados à 

experiência em nível local (PÉREZ-ESCAMILLA; SEGALL-CORRÊA, 2008). 

A partir da constatação de exposição à insegurança alimentar e nutricional, torna-se 

imprescindível analisar nível de vulnerabilidade e possíveis estratégias de resiliência para 

mitigação das perdas de bem-estar entre indivíduos nos domicílios expostos. A identificação 

das atitudes adotadas em nível domiciliar para minimização das perdas decorrentes da 

insegurança alimentar e nutricional permite analisar mecanismos sociais de proteção contra 

risco, especialmente em nível domiciliar, que constituem potenciais estruturas de apoio às 
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políticas públicas de alimentação e nutrição, assim como ações necessárias para assistência 

social (PIETERS et al., 2013). 

Apesar da importância do tema, a maior parte dos estudos sobre insegurança alimentar tem foco 

em diagnóstico de populações, impacto de mudanças climáticas nos sistemas de produção 

agroalimentar, determinantes econômicos, associação com a incidência de doenças crônicas, 

determinantes sociais, étnicos e geográficos (BARRETT, 2010; BOHLE, DOWNING, & 

WATTS, 1994; GUBERT, DOS SANTOS, SANTOS, & PEREZ-ESCAMILLA, 2017; 

GUBERT, SEGALL-CORREA, ET AL., 2017; GUBERT, SPANIOL, BORTOLINI, & 

PEREZ-ESCAMILLA, 2016; RODRIGUES ET AL., 2016; ROSE, 1999; SELIGMAN, 

LARAIA, & KUSHEL, 2010; TSAI, HUNG, & WEISER, 2012). 

Considerando que segurança alimentar e nutricional é uma condição multifatorial permeada por 

relações complexas, verifica-se uma lacuna na literatura pela ausência de publicações que lidem 

com abordagens integradas dos vínculos entre várias dimensões da garantia de segurança 

alimentar e nutricional, desde conexões entre capital social e acesso à alimentação, 

produtividade e renda no setor agrícola até capacidade dos sistemas de produção de alimentos 

face às exigências de sustentabilidade com manutenção da biodiversidade e recursos genéticos 

(PIETERS et al., 2013; FAO, 2017). 

O estudo de redes complexas apresenta expressiva importância na compreensão de processos 

intrínsecos aos sistemas compostos por múltiplos elementos ou agentes, tais como redes 

biológicas, redes de informação, estruturas sociais, dinâmica de doenças, aspectos 

comportamentais humanos e governança de políticas públicas em saúde (GUIMERA. 

AMARAL, 2005; BORGATTI et al., 2009; WANG et al., 2015; PETERS et al., 2017). 

No contexto brasileiro, a análise de redes constitui uma abordagem viável na investigação das 

conexões entre atitudes adotadas no enfrentamento da situação de insegurança alimentar e 

nutricional entre domicílios, tendo em vista levantamento de informações acerca das ações 

preferenciais de mitigação da fome identificadas nos domicílios em risco em pesquisa de âmbito 

nacional (BRASIL, 2014). 

Embora existam diversas ações em alimentação e nutrição conduzidas por órgãos 

governamentais e entidades da sociedade civil no Brasil (SONNINO, 2014; ALVES; JAIME, 

2014), nota-se ainda significativa prevalência de insegurança alimentar e nutricional em 

diferentes níveis entre domicílios baixa renda: 22,6% dos domicílios brasileiros apresentavam 

algum grau de insegurança alimentar e nutricional no ano de 2013 (BRASIL, 2014). 

Assim, a análise da vinculação entre ações de resiliência torna-se fundamental para 

identificação e fortalecimento das estruturas de apoio indicadas como pilares sociais a partir de 
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atitudes selecionadas pelos próprios atores envolvidos, apontando papel do capital social na 

redução da vulnerabilidade dos indivíduos ao risco da fome (PIETERS et al., 2013). 

Assim, o presente trabalho teve como objetivo identificar domicílios brasileiros caracterizados 

por situação de insegurança alimentar e nutricional e mapear associações entre principais 

atitudes adotadas pelos indivíduos residentes nos domicílios em risco como estratégia para 

enfrentamento da carência de alimentos. 

 

Metodologia 

Delineamento do estudo 

Trata-se de estudo transversal exploratório descritivo de abordagem quantitativa, baseado em 

análise de dados secundários em abordagem retrospectiva para mapeamento de atitudes de 

enfrentamento da escassez de alimentos. 

 

Base de dados 

O mapeamento de atitudes de enfrentamento da insegurança alimentar baseou-se em 

microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), conduzida pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2013. 

A PNAD constitui levantamento de periodicidade anual sobre características gerais, educação, 

trabalho, rendimento e habitação da população brasileira, conduzidas em amostra representativa 

da população brasileira, selecionada por meio de amostragem estratificada em três níveis 

(município, setor censitário e domicílio) e incluem um suplemento sobre temas como migração, 

fecundidade, nupcialidade, saúde, segurança alimentar, entre outros (BRASIL, 2014). 

No ano de 2013, foram coletadas informações referentes a 362.555 indivíduos em 148.697 

domicílios, cujo suplemento temático referia-se à caracterização da situação de segurança 

alimentar e nutricional nos domicílios brasileiros, incluindo Escala Brasileira de Insegurança 

Alimentar (EBIA) para identificação e caracterização dos domicílios segundo situação de 

segurança ou insegurança alimentar no Brasil, além de atitudes adotadas diante de escassez de 

alimentos (BRASIL, 2014; SEGALL-CORREA et al., 2014). A imputação dos dados foi 

realizada utilizando Canadian Census Edit and Imputation System (CANCEIS). 

 

Seleção de variáveis 

O presente estudo utilizou informações referentes aos domicílios com resposta positiva em pelo 

menos um item da EBIA, considerados como domicílios em situação de insegurança alimentar. 

Foram selecionadas informações referentes às características domiciliares: número de 
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residentes; composição etária no domicílio (presença ou ausência de indivíduos com idade 

inferior a 18 anos); sexo do chefe do domicílio; anos de estudo do chefe do domicílio; renda 

domiciliar total; situação de segurança alimentar do domicílio (pontuação na escala EBIA); 

área; e Unidade da Federação. Informações em nível individual referentes ao sexo e à etnia dos 

residentes nos domicílios selecionados foram utilizadas complementarmente para 

caracterização da amostra. 

Na análise dos dados, a renda domiciliar foi convertida em renda domiciliar per capita em 

adultos equivalentes, evitando-se superestimação de medidas de renda em domicílios com 

crianças e jovens pela desconsideração de diferenças nas necessidades em relação aos 

indivíduos adultos (ALMEIDA e SARTI, 2013). O cálculo da renda domiciliar per capita em 

adultos equivalentes baseou-se em escala de equivalência, conforme a seguinte equação: 

 

ed= (Ad + ΦKd)
θ 

 

Onde: ed = número de indivíduos em unidades de adulto equivalente no domicílio d; Ad= 

número de indivíduos adultos no domicílio d; Kd = número de indivíduos com idade inferior a 

quatorze anos no domicílio d; Φ = ϴ = 0,75. 

Em seguida, as variáveis de caracterização de indivíduos e domicílios foram convertidas em 

variáveis categóricas binárias: região do país (Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste), 

área (rural ou urbana), quintis de renda per capita em adultos equivalentes (Q1=baixo a 

Q5=alto), sexo (masculino ou feminino), etnia (branca, preta, amarela, parda e indígena) e tipo 

de família (casal sem filhos, casal com filhos, casal com filhos menores, mãe com filhos, mãe 

com filhos menores e outro tipo de família). 

As informações da PNAD 2013 permitiram organização de banco de dados de caracterização 

de amostra representativa da população brasileira em situação de insegurança alimentar, 

incluindo-se identificação de estratégias intradomiciliares e atitudes extradomiciliares adotadas 

no enfrentamento da escassez de alimentos. 

As estratégias intradomiciliares frente à falta de alimentos referiam-se à preocupação com falta 

de dinheiro e/ou redução na quantidade e/ou qualidade do consumo alimentar em uma ou mais 

refeições por um ou mais membros da família, assim como redução do número de refeições 

diárias. 

As atitudes extradomiciliares face à insegurança alimentar incluíam atitudes primárias (ações 

preferenciais mencionadas pelos entrevistados) e atitudes secundárias (ações adotadas em caso 

de falha na ação preferencial), sendo associadas à busca por fontes alternativas de renda e/ou 
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alimentos na rede social proximal (parentes ou amigos) e na rede social distal (comércio, 

instituições de apoio ou programas de governo). 

 

Análise estatística de dados 

Foram conduzidas análises estatísticas descritivas para determinação das características sociais, 

demográficas e econômicas da população, assim como características de segurança alimentar a 

partir das respostas obtidas na EBIA. 

As análises foram realizadas na população caracterizada em situação de insegurança alimentar 

em nível geral e estratificações segundo quintis de renda per capita em adultos equivalentes. O 

processamento de dados e as análises estatísticas descritivas foram realizadas usando software 

estatístico Stata, versão 13; aplicando-se fatores de expansão da amostra para 

representatividade populacional, a partir de uso do módulo survey. 

 

Análise de redes 

A indicação de atitudes primárias e secundárias adotadas em relação à escassez de alimentos 

permitiu construção de relações entre ações preferenciais e subsidiárias na construção de 

estratégias de enfrentamento da insegurança alimentar em nível domiciliar, possibilitando 

análise quantitativa de redes relacionais das atitudes assumidas pela população segundo níveis 

de renda. 

A análise de redes complexas foi baseada em verificação das conexões entre atitudes 

preferenciais dos indivíduos expostos à insegurança alimentar dentro de uma estrutura social 

baseada em interações complexas entre indivíduos. As respostas quanto às atitudes adotadas 

foram organizadas em pares direcionados, sendo atitude principal considerada como nó de 

origem e atitude secundária como nó de destino da associação. 

A centralidade de autovetor foi calculada para avaliar conexão entre atitudes preferenciais na 

rede em cada grupo de domicílios, de acordo com critérios de renda. Seja G um grafo conexo 

com n vértices e seja Vk um vértice de G, a centralidade de autovetor c é obtida pela seguinte 

equação: 

 

c (Vk ) = xk 

 

Onde: xk é a k -ésima coordenada do autovetor positivo unitário x associado ao índice do 

grafo, isto é, ρ(G) = ind(G), de modo que ρ(G)> 0 e, como autovalor, tem multiplicidade 

algébrica igual a 1 (FREITAS, 2010). 
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A elaboração dos grafos e as análises quantitativas relacionadas às conexões entre atitudes 

adotadas pelos indivíduos entrevistados foram realizadas utilizando programa de domínio 

público Gephi versão 0.9.2. 

 

Resultados 

Em termos de características sociodemográficas e econômicas dos domicílios em situação de 

insegurança alimentar, segundo categorias de quintis de renda per capita (Tabela 20), foi 

possível verificar uma proporção maior de domicílios com insegurança alimentar cuja 

composição incluía casais com filhos em idade inferior a 14 anos. 

 

Tabela 20 Características sociodemográficas e econômicas dos indivíduos e domicílios em 

situação de segurança alimentar na população brasileira, segundo nível de renda. Brasil, 

2013. 

Características Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Brasil 
Domicílios 1.300.730 1.301.539 1.300.740 1.492.460 1.108.127 6.503.596 
Indivíduos 5.077.229 5.500.138 4.786.918 4.497.964 2.966.684 22.828.933 
Moradores (±DP) 4,02 ±2,10 4,43 ±1,93 4,00 ±2,01 3,54 ±2,07 4,10 ±2,68 4,00 ±2,17 
Área de residência (%)       

Urbana 61,04 68,26 74,50 80,98 85,82 73,98 
Rural 38,96 31,74 25,50 19,02 14,18 26,02 

Região de residência (%)       
Norte 12,26 17,69 15,12 13,18 13,40 14,32 
Nordeste 63,39 56,10 51,39 41,24 35,22 49,65 
Sudeste 16,92 16,68 20,65 28,96 32,36 23,01 
Sul 4,32 5,35 7,86 9,64 12,31 7,82 
Centro-Oeste 3,10 4,18 4,98 6,98 6,71 5,20 

Renda (R$) (±DP)* 67,54 ±44,30 202,94 ±34,24 328,85 ±38,15 537,47 ±93,00 1133.16 ±626,83 436,31 ±441,96 
Presença de indivíduos <18 anos (%) 81,15 87,04 77,38 60,99 56,70 72,78 
Tipo de família (%)       

Casal sem filhos 7,76 6,48 14,00 17,55 19,66 13,03 
Casal e filhos <14 anos 27,61 33,40 25,31 19,19 13,06 23,90 
Casal e filhos ≥14 anos 8,04 12,19 14,69 14,26 12,06 12,48 
Casal e filhos <14 anos e ≥14 anos 15,48 18,08 12,09 6,01 3,21 11,06 
Mãe e filhos <14 anos 13,57 8,32 7,31 6,87 10,82 9,26 
Mãe e filhos ≥14 anos 6,37 7,24 12,84 12,89 14,42 10,71 
Mãe e filhos <14 anos e ≥14 anos 6,79 6,02 4,19 2,80 1,41 4,28 
Outro tipo de família 14,40 8,27 9,57 20,44 24,36 15,29 

Sexo do chefe (%)**       
Feminino 42,65 40,07 43,53 45,45 47,60 43,66 
Masculino 57,35 59,93 56,47 54,55 52,40 56,34 

Anos de estudo do chefe (±DP)** 5,17 ±3,83 5,40 ±3,87 5,69 ±4,09 5,80 ±4,29 6,86 ±4,68 5,71 ±4,17 
Sexo (%)       

Feminino 51,72 50,20 51,20 50,57 52,07 51,04 
Masculino 48,28 49,80 48,80 49,43 47,93 48,96 

Idade (±DP) 22,10 ±16,85 23,29 ±17,51 27,53 ±19,54 32,56 ±21,66 34,74 ±21,20 27,23 ±19,76 
Cor/etnia (%)       

Branca 21,18 23,36 23,88 27,75 37,70 25,71 
Preta 10,99 10,25 11,14 12,38 10,22 11,02 
Amarela 0,16 0,11 0,33 0,49 0,40 0,28 
Parda 66,18 65,46 64,02 58,85 51,19 62,16 
Indígena 1,49 0,82 0,63 0,53 0,49 0,83 

(*) Renda per capita em adultos equivalentes; 
(**) Chefe da família refere-se ao indivíduo responsável pela maior renda no domicílio. 
Fonte: Elaboração própria, a partir de microdados da PNAD 2013. 

 

Verificou-se, ainda, uma redução na proporção de domicílios com pessoas com idade inferior 

a 18 anos conforme há incremento de renda. A maior parte dos domicílios em situação de 
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insegurança alimentar situa-se na região Nordeste do Brasil. Adicionalmente, foi observado que 

há maior proporção de indivíduos autodeclarados pardos em domicílios em situação de 

insegurança alimentar. 

Os domicílios nos quintis de renda inferiores apresentaram maior proporção de respostas 

afirmativas aos itens da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA), verificando-se 

maior grau de insegurança alimentar nos domicílios de menor nível de renda. 

Também é possível identificar diferentes abordagens da insegurança alimentar segundo tipo de 

família: domicílios somente com indivíduos adultos declararam com maior frequência que 

“algum morador comeu menos por falta de dinheiro”; enquanto domicílios com adultos e 

crianças ou adolescentes declararam com maior frequência que “algum morador deixou de fazer 

alguma refeição por falta de dinheiro” (Tabela 21). 

 

Tabela 21 Proporção de respostas afirmativas aos itens da Escala Brasileira de 

Insegurança Alimentar (EBIA) nos domicílios em situação de insegurança alimentar da 

população brasileira. Brasil, 2013. 
Item Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Brasil 
Características gerais       
Preocupação de que os alimentos acabem 93,61 91,35 91,25 89,03 87,28 90,56 
Alimentos acabaram antes de haver dinheiro para nova compra 84,60 81,27 79,84 75,53 71,45 78,66 
Sem dinheiro para uma alimentação saudável e variada 93,39 92,35 90,30 89,66 87,15 90,59 
Restrição do consumo de alguns alimentos devido à falta de dinheiro 88,68 87,35 85,12 83,95 82,87 85,62 

       
Domicílios somente com moradores adultos (≥18 anos de idade)       
Algum morador deixou de fazer alguma refeição por falta de dinheiro 48,67 41,74 37,75 38,09 37,75 40,81 
Algum morador comeu menos por falta de dinheiro 73,71 67,80 68,99 70,15 69,67 70,08 
Algum morador sentiu fome, mas não comeu por falta de dinheiro 44,25 37,42 35,62 34,03 31,16 36,58 
Algum morador fez uma refeição ou ficou um dia inteiro sem comer 35,81 30,34 28,30 27,52 24,73 29,42 

       
Domicílios com moradores adultos e crianças/adolescentes       
Algum morador deixou de fazer alguma refeição por falta de dinheiro 79,37 76,47 74,12 70,15 67,92 74,26 
Algum morador comeu menos por falta de dinheiro 54,06 47,33 41,95 36,98 33,17 43,82 
Foi diminuída a quantidade de alimentos das refeições por falta de dinheiro 53,31 47,05 41,92 36,68 33,24 43,53 
Algum morador deixou de fazer uma refeição por falta de dinheiro 31,82 25,31 22,06 18,82 17,95 23,85 
Algum morador sentiu fome, mas não comeu por falta de dinheiro 29,05 23,79 20,19 15,77 13,76 21,32 
Algum morador fez uma refeição no dia ou ficou sem comer por falta de dinheiro 21,47 18,48 15,74 13,16 10,41 16,47 
Fonte: Elaboração própria, a partir de microdados da PNAD 2013. 

 

A partir das características dos domicílios em situação de insegurança alimentar, buscou-se 

analisar atitudes para enfretamento da carência de alimentos (Tabela 22). Verificou-se que a 

maior parte da população adota como estratégia principal para situação de insegurança 

alimentar “comprar fiado” (44,37%) e “pedir alimentos a parentes” (26,89%), em qualquer 

nível de renda. 

Em termos de atitudes secundárias para enfretamento da carência de alimentos, verificou-se 

que uma das condutas mais mencionadas foi “não fazer nada” (19,97%), indicativo de ausência 

de suporte social na busca por solução para fome; seguida da estratégia de busca por “comprar 

fiado” (14,10%). Verificou-se, ainda, que domicílios com maior renda apontam como 
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possibilidade de estratégia secundária “deixar de comprar alimentos supérfluos” em proporção 

superior aos domicílios do quintil de renda inferior. 

 

Tabela 22 Proporção de respostas escolhidas em relação às atitudes tomadas na falta de 

alimentos. Brasil, 2013. 

Atitudes 
Principal (%)   Secundária (%) 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Brasil   Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Brasil 

Pedir alimentos a parentes 35,18 28,34 25,73 25,94 18,11 26,89  15,73 15,10 14,38 13,30 11,76 14,10 
Prestar pequenos serviços 3,06 2,82 2,83 2,45 3,02 2,82  5,75 5,08 4,40 4,16 3,35 4,57 
Comprar fiado 39,96 47,33 46,35 43,58 44,84 44,37  19,01 17,05 15,74 15,35 12,80 16,06 

Deixar de comprar alimentos supérfluos 3,53 4,65 6,65 8,19 12,93 7,05  9,15 11,61 13,20 13,99 13,98 12,39 
Comer menos carne 2,18 2,44 3,38 4,29 5,98 3,60  7,66 8,70 9,96 10,74 12,19 9,81 
Comer menos frutas, legumes e verduras 0,63 0,78 1,20 2,05 1,90 1,32  2,99 4,36 4,91 5,75 9,16 5,33 
Pescar, caçar e colher frutos 2,55 1,69 1,71 1,04 0,84 1,57  4,77 3,18 2,27 1,85 1,59 2,74 
‘Xepar’ em feiras e mercados 0,33 0,35 0,18 0,35 0,26 0,30  0,45 0,38 0,32 0,71 0,43 0,47 
Procurar emprego 1,96 1,59 2,40 1,51 2,20 1,91  3,32 3,13 2,54 2,60 2,25 2,78 
Receber ajuda de associação religiosa 1,38 0,96 0,99 1,21 0,58 1,04  1,16 1,12 1,03 1,10 0,65 1,03 
Receber ajuda do governo 0,76 0,77 0,72 0,14 0,73 0,61  0,62 0,36 0,52 0,41 0,15 0,42 

Receber alimentos da comunidade 4,46 3,31 2,50 3,45 2,11 3,21  4,97 3,92 2,95 3,25 2,25 3,50 
Cadastrar-se em programa de assistência social 0,72 0,37 0,13 0,14 0,17 0,31  1,19 0,45 0,64 0,28 0,29 0,57 
Não fazer nada  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  18,39 19,16 20,81 19,88 21,90 19,97 

Pedir dinheiro emprestado 3,29 4,57 5,25 5,65 6,34 5,00   4,85 6,39 6,33 6,64 7,26 6,27 

Fonte: Elaboração própria, a partir de microdados da PNAD 2013. 

 

Os domicílios brasileiros caracterizados por insegurança alimentar e nutricional declararam 173 

conexões em um total de 250 conexões possíveis entre atitudes principais e secundárias para 

enfrentamento da situação de falta de alimentos. Assim, o grafo da rede de atitudes apresenta 

uma densidade de 82% (Tabela 23). 

As atitudes adotadas pelos domicílios nos dois quintis de renda inferior apresentaram maior 

número de conexões em comparação com domicílios nos quintis classificados nas categorias 

de maior renda, evidência de que domicílios de baixa renda buscam maior variedade nas 

estratégias de mitigação do risco de falta de alimentos. 

 

Tabela 23 Características das conexões entre atitudes primárias e secundárias tomadas 

em decorrência da falta de alimentos. Brasil, 2013. 

Dimensão 
Faixa de renda 

Brasil 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

Conectividade entre atitudes 139 139 125 132 121 173 

Densidade do grafo 0,66 0,66 0,60 0,63 0,58 0,82 

Número máximo de conexões 
possíveis 

210 

Fonte: Elaboração própria, a partir de microdados da PNAD 2013. 

 

As medidas de centralidade das atitudes adotadas diante da falta de alimentos indicam ausência 

de apoio em rede social para maioria da população em insegurança alimentar e nutricional: a 
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atitude de maior relevância entre domicílios nas duas faixas de renda inferiores e nas duas faixas 

de renda superiores foi “não fazer nada” (Tabela 24). 

Além da atitude de “não fazer nada”, domicílios do quintil de renda inferior usualmente 

apontam “deixar de comprar alimentos supérfluos” como alternativa para enfrentamento da 

fome; enquanto domicílios do segundo, quarto e quinto quintis de renda apontam “pedir 

alimentos a parentes” como segunda alternativa em termos de centralidade (Tabela 24). 

Somente domicílios no terceiro quintil de renda tiveram alternativa de “pedir alimentos a 

parentes” como estratégia mais central em suas atitudes contra carência de alimentos, indicativo 

de maior possibilidade de suporte social em situação de insegurança alimentar e nutricional 

(Tabela 25). 

 

Tabela 24 Medidas de centralidade das atitudes tomadas em decorrência da falta de 

alimentos em domicílios em situação de insegurança alimentar. Brasil, 2013. 

Atitude 
Centralidade de autovetor 

Brasil 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

Não fazer nada 1,00 1,00 0,92 1,00 1,00 1,00 

Pedir alimentos a parentes 0,88 0,92 1,00 0,95 0,97 0,92 

Deixar de comprar alimentos supérfluos 0,95 0,86 0,92 0,90 0,83 0,92 

Receber alimentos da comunidade 0,72 0,84 0,73 0,76 0,60 0,92 
Comprar fiado 0,85 0,92 0,92 0,85 0,90 0,87 

Comer menos carne 0,81 0,87 0,86 0,67 0,84 0,87 

Prestar pequenos serviços 0,79 0,63 0,65 0,72 0,66 0,86 
Comer menos frutas, legumes e verduras 0,74 0,74 0,87 0,68 0,77 0,86 

Procurar emprego 0,75 0,88 0,79 0,59 0,73 0,85 

Pedir dinheiro emprestado 0,75 0,78 0,82 0,79 0,83 0,81 
Receber ajuda de associação religiosa 0,59 0,54 0,51 0,53 0,62 0,80 

‘Xepar’ em feiras e mercados 0,50 0,51 0,39 0,58 0,30 0,74 

Receber ajuda do governo 0,46 0,43 0,40 0,49 0,30 0,74 

Pescar, caçar e colher frutos 0,53 0,69 0,57 0,54 0,50 0,69 
Cadastrar-se em algum programa de assistência social 0,55 0,33 0,43 0,49 0,45 0,65 
Fonte: Elaboração própria, a partir de microdados da PNAD 2013. 

 

Além da proporção de atitudes primárias e secundárias adotadas pelos indivíduos em domicílios 

com insegurança alimentar e nutricional, é importante verificar conexões entre atitudes 

principais e secundárias no enfrentamento da fome, de forma a possibilitar uma análise das 

combinações de ações adotadas pelos domicílios para composição de estratégias de resiliência 

no cenário de carência (Figura 4). 
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Figura 4 Grafos de conexões direcionadas entre atitudes adotadas nos domicílios em situação de insegurança alimentar, segundo quintil 

de renda. Brasil, 2013. 

(a) Q1 (b) Q2 (c) Q3 

(d) Q4 (e) Q5 (d) Brasil 

Legenda: 1-Pedir alimentos a parentes; 2-Prestar pequenos serviços; 3-Comprar fiado; 4-Deixar de comprar alimentos supérfluos; 5-Comer menos carne; 6-Comer menos frutas, legumes e verduras; 
7-Pescar, caçar e colher frutos; 8-“Xepar” em feiras e mercados; 9-Procurar emprego; 10-Receber ajuda de associação religiosa; 11-Receber ajuda do governo; 12-Receber alimentos da comunidade; 
13-Cadastrar-se em programa de assistência social; 14-Não fazer nada; 15-Pedir dinheiro emprestado. 

Fonte: Elaboração própria, a partir de microdados da PNAD 2013. 
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A partir da rede de atitudes estruturada na população brasileira em geral (Figura 4d), foi possível 

observar há maior peso nas conexões direcionadas entre atitudes de “pedir alimento a parentes” 

(atitude 1) e “comprar fiado” (atitude 3); seguida do par de alternativas representado por 

“comprar fiado” (atitude 3) e “não fazer nada” (atitude 14). 

É importante observar uma vinculação bidirecional entre “pedir alimento a parentes” e 

“comprar fiado” na população brasileira em geral, ou seja, há significativa proporção de 

indivíduos na população que selecionam ambas simultaneamente, seja como ações primárias 

ou secundárias de combate à fome. 

A associação bidirecional entre “pedir alimento a parentes” e “comprar fiado” também é 

estratégia central nos quintis de renda inferiores (quintil 1 a 4); sendo que, conforme há 

incremento no nível de renda per capita, há redução da importância da estratégia combinada 

entre domicílios em situação de insegurança alimentar. 

Por outro lado, há incremento da importância da estratégia combinada “comprar fiado” e “não 

fazer nada” conforme há aumento do nível de renda per capita, que constitui estratégia 

unidirecional: há predominância de “comprar fiado” como atitude primária, seguida de atitude 

secundária de “não fazer nada”. 

Isso poderia representar uma resistência de indivíduos de maior renda em buscar apoio em rede 

social proximal (parentes e amigos), em prol de busca de apoio em rede social distal 

(relacionamento comercial com varejo no pedido de “comprar fiado”). 

 

Discussão 

O presente apresentou características de comportamento preferencial dos indivíduos em 

domicílios com insegurança alimentar e nutricional diante do problema de escassez de 

alimentos. A partir dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 

conduzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2013, verifica-se significativa 

proporção de domicílios de baixa renda com algum grau de insegurança alimentar e nutricional 

(73,6% dos domicílios com renda igual ou inferior a um salário mínimo per capita), sendo que 

80% situavam-se na faixa de insegurança alimentar e nutricional moderada ou grave (BRASIL, 

2014). 

O cenário de insegurança alimentar e nutricional no Brasil apresenta múltiplos determinantes, 

sendo particularmente relacionado ao número de moradores do domicílio, baixa escolaridade 

do chefe de família, ausência de vínculo empregatício, moradia precária ou inacabada, carência 

de abastecimento de água e saneamento e baixo nível de renda (HOFFMANN, 2008; SALLES-

COSTA et al., 2008; MORAIS et al, 2014; BEZERRA; OLINDA, 2017). 
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Os resultados obtidos no presente estudo apoiam evidências quanto às características 

socioeconômicas e demográficas predominantes entre indivíduos nos domicílios com algum 

grau de insegurança alimentar e nutricional no Brasil, no ano de 2013. Há maior concentração 

de insegurança alimentar e nutricional entre domicílios com maior fragilidade socioeconômica, 

além da concentração de indivíduos em risco de insegurança alimentar na região Nordeste do 

país. 

A presença de crianças menores de quatorze anos e a baixa escolaridade também foram fatores 

importantes relacionados à situação de insegurança alimentar e nutricional em nível domiciliar. 

A necessidade de redução do consumo alimentar entre indivíduos adultos no domicílio em 

decorrência de escassez é um indicador de ruptura inicial do padrão alimentar dos moradores 

no domicílio, sendo considerada uma estratégia de adaptação à insegurança alimentar e 

nutricional em nível domiciliar (PEREZ-ESCAMILLA e SEGALL-CORREA, 2008; PIETERS 

et al., 2013; BRASIL, 2014). 

A partir da identificação dos domicílios em situação de insegurança alimentar e nutricional no 

país, foi possível analisar estratégias principais de mitigação do risco de fome entre indivíduos 

expostos à situação adversa de carência de alimentos. Usualmente, estudos no tema apontam 

associações entre atitudes adotadas pelos indivíduos dentro de um contexto de correlação 

estatística unidimensional, gerando resultados que indicam maior vulnerabilidade entre 

domicílios com menor nível de renda (SEGALL-CORREA et al., 2014; TARASUK et al., 

2016). 

Adicionalmente, verifica-se geralmente associação positiva entre tamanho da rede social e nível 

educacional (PIETERS et al., 2013), assim, domicílios cujo chefe de família apresentasse maior 

nível educacional deveriam ter maior apoio da rede social proximal nas atitudes de mitigação 

da insegurança alimentar e nutricional. 

Entretanto, a análise das relações entre atitudes preferenciais dos indivíduos em domicílios com 

insegurança alimentar e nutricional demonstrou existência e busca de apoio da rede social 

proximal (relações de parentesco e amizade) entre indivíduos de menor renda, em detrimento 

de indivíduos de maior renda, que demonstraram busca por apoio em rede social distal (relações 

de negócios com varejo de alimentos) (PIETERS et al., 2013). 

É possível que mecanismos de manutenção da reputação de classe social ou pejo na busca por 

empréstimo informal entre amigos e parentes impossibilitem busca de apoio na rede proximal 

pelos indivíduos de maior renda. No entanto, é importante apontar que estratégias de adaptação 

à insegurança alimentar e nutricional pautadas em obtenção de crédito com varejo incluem risco 
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de endividamento em médio e longo prazo, resultando em elevação do risco de insegurança 

alimentar e nutricional das famílias em períodos subsequentes (PIETERS et al., 2013). 

Simultaneamente, há diversos mecanismos de busca por expansão da rede social vinculada ao 

domicílio em situações de risco, como grupos comunitários locais formais ou informais, 

acionados em caso de necessidade (PIETERS et al., 2013). 

É importante ressaltar a relevância dos resultados obtidos no presente trabalho, que buscou 

investigar em profundidade estratégias de enfrentamento do problema da falta de alimentos 

utilizando dados domiciliares com amostra representativa em nível nacional. No contexto 

intradomiciliar, verificou-se predominância de atitudes de redução da ingestão de alimentos em 

domicílios compostos somente por adultos, enquanto em domicílios com crianças e 

adolescentes, registra-se usualmente redução de uma refeição de um morador. 

No contexto das relações sociais com outros atores, o fenômeno da insegurança alimentar 

resulta em estratégias diferenciadas entre domicílios em diferentes faixas de renda: há maior 

busca de apoio social em rede proximal de relações entre domicílios de menor renda, em 

comparação com domicílios de maior renda. 

Há poucos estudos na literatura sobre segurança alimentar que utilizaram análise de redes, 

sendo que a maioria busca analisar distribuição dos recursos alimentares e recursos hídricos na 

sociedade sob a ótica de grupos sociais, discutindo aspectos ligados aos fluxos de produção, 

exportação, comercialização e notificação de contaminações e irregularidades em relação aos 

alimentos (NEPUSZ et al., 2009; ABAY et al., 2011; KONAR et al., 2011; ERCSEY-RAVASZ 

et al., 2012; NEPUSZ et al., 2012; WU e GUCLU, 2013; LIN et al., 2014; MCCLANAHAN et 

al., 2015). 

A análise da centralidade de atitudes tomadas nos domicílios diante da escassez de alimentos 

indicou baixa aderência às atitudes relacionadas às políticas públicas voltadas para distribuição 

de renda e assistência social, em quaisquer níveis de renda domiciliar per capita. Tendo em 

vista busca por estratégias de mitigação dos riscos da fome, verificou-se que atitudes referentes 

à busca de apoio do governo ou cadastro em programa de assistência social não constituem 

parte das ações prioritárias nos domicílios em insegurança alimentar e nutricional, seja em 

decorrência de insuficiência ou demora na implantação do benefício, seja devido à dissociação 

entre participação em programas de assistência social como garantia de segurança alimentar e 

nutricional. 

Assim, diante da escassez de alimentos, indivíduos de menor renda em situação de insegurança 

alimentar e nutricional buscam alternativas de acesso aos alimentos via rede social próxima; 

enquanto indivíduos de maior renda buscam alternativas em estabelecimentos comerciais no 
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entorno. Entretanto, caso exista insegurança alimentar e nutricional disseminada no entorno do 

domicílio, verifica-se ausência de atitudes em prol da mitigação do risco: uma das estratégias 

de maior centralidade foi “comprar fiado” e, alternativamente, como opção secundária, “não 

fazer nada”. Isso revela situação de desalento dos indivíduos em face de cenário de penúria, 

pois não identificam apoio em nenhum tipo de ator social para proteção contra fome, algo que 

indica maior vulnerabilidade à insegurança alimentar e nutricional. 

Diante dos resultados obtidos, é possível afirmar que domicílios em situação de insegurança 

alimentar e nutricional no Brasil têm preferência por estratégias de mitigação do risco de fome 

baseadas em apoio das redes sociais locais, em detrimento de ações atreladas ao apoio de atores 

sociais em nível meso e macrorregional, ou seja, associadas aos programas governamentais e 

às ações assistenciais privadas. 

Consequentemente, ainda que programas de distribuição de alimentos e transferência de renda 

constituam estratégias para garantia do direito à alimentação e à segurança alimentar e 

nutricional (RAWLINGS; RUBIO, 2005; BURLANDY, 2007); há potenciais desvantagens 

atreladas aos custos de operacionalização dos programas e às distorções geradas pelo processo 

inflacionário no país, assim como problemas associados à insuficiência dos recursos para 

atendimento das necessidades nutricionais dos beneficiários e ao controle das condições de 

elegibilidade e exclusão de beneficiários ao longo do tempo (RAWLINGS; RUBIO, 2005; 

BURLANDY, 2007; SOARES et al., 2010). 

No presente estudo, a análise das relações entre atitudes primárias e secundárias para 

enfrentamento da escassez de alimentos em domicílios brasileiros indicou baixa dependência 

de apoio governamental entre famílias com insegurança alimentar e nutricional. A maioria das 

estratégias baseou-se em soluções autônomas das unidades domiciliares, bem como auxílio da 

rede social proximal entre domicílios de baixa renda. 

A representação das redes de relacionamento entre atitudes primárias e secundárias adotadas 

pelos domicílios permitiu identificar principais arranjos estratégicos entre atitudes disponíveis 

aos indivíduos em situação de insegurança alimentar e nutricional, apresentando características 

comportamentais comuns a domicílios em cada nível de renda per capita. 

Os resultados obtidos permitem visualizar um cenário de preocupação latente com alimentação 

entre domicílios de vários níveis de renda, mesmo sendo um direito fundamental nos termos da 

legislação brasileira atualmente vigente. Há uma evidente lacuna na percepção do papel de 

ações governamentais para promoção da segurança alimentar e nutricional, entre domicílios em 

situação de risco, especialmente nos casos de ausência de condições apropriadas no entorno. 
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Embora existam evidências de diminuição da prevalência de insegurança alimentar e 

nutricional grave como resultado dos programas de transferência condicionada de renda no 

Brasil (MARTINS et al., 2013), há estudos que demonstram disparidades nos critérios de 

seleção para participação dos programas em diferentes regiões do país, de modo que parte das 

famílias de baixa renda elegíveis no Brasil está fora da cobertura do benefício (SOARES e 

SÁTYRO, 2009; BICHIR, 2010; SOARES et al., 2010). 

As políticas alimentares de países emergentes, como Brasil, devem buscar garantia de 

segurança alimentar e nutricional à população a partir de uma abordagem multidimensional, 

analisando conexões em sistemas socioeconômicos complexos, caracterizados por agentes 

interdependentes em relacionamentos de diversas interfaces. Há necessidade de elementos 

adicionais para elaboração da agenda e manutenção da governança de políticas públicas 

vinculadas à alimentação e à nutrição em programas integrados à promoção de saúde e à 

redução de riscos econômicos, que sejam efetivamente percebidos pela população como parte 

das estratégias de preservação do bem-estar e qualidade de vida (PINSTRUP-ANDERSEN, 

2000). 

As limitações do presente estudo referem-se à condução de análise em dados de estudo 

transversal, que impossibilita inferência quanto à transitoriedade ou à continuidade da situação 

de insegurança alimentar e nutricional dos domicílios e indivíduos entrevistados face às 

recentes mudanças no cenário econômico e político brasileiro, assim como ausência de dados 

complementares quanto às características do entorno, tais como equipamentos públicos de 

assistência social, entidades filantrópicas e organizações sociais. 

Entretanto, destaca-se a originalidade do estudo na proposição de mapeamento de redes 

complexas para investigação das estratégias de mitigação do risco de fome entre indivíduos em 

domicílios caracterizados por insegurança alimentar e nutricional no Brasil, a partir das relações 

entre atitudes preferenciais declaradas pelos próprios indivíduos. Assim, sugere-se expansão da 

análise proposta no presente estudo no estudo de evolução e determinantes da insegurança 

alimentar e nutricional, a partir de conceitos de sistemas complexos, de forma a possibilitar 

aprofundamento do tema em estudos adicionais sobre papel das políticas públicas e ações 

assistenciais na garantia do direito à alimentação. 

 

Conclusões 

A partir dos resultados obtidos no presente estudo, verificam-se características domiciliares que 

apontam diferenças regionais importantes na distribuição da insegurança alimentar e nutricional 

em nível domiciliar no Brasil. Adicionalmente, escolaridade do chefe da família e presença de 
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crianças e adolescentes no domicílio também são fatores relacionados à insegurança alimentar 

e nutricional no país. 

Identificaram-se estratégias de mitigação do risco de fome pelas relações entre principais 

atitudes selecionadas pelos indivíduos em domicílios com insegurança alimentar, sendo 

majoritariamente concentradas em ações apoiadas por elementos locais (apoio de rede social 

proximal ou distal) de segurança alimentar e nutricional. Constatou-se também que atitudes 

relacionadas à participação em programas governamentais não são usualmente apontadas como 

parte central das estratégias de mitigação da carência de alimentos em nível domiciliar. 

Simultaneamente, o esgotamento de recursos provenientes das redes sociais locais resulta em 

ausência de alternativas para redução da insegurança alimentar e nutricional. Há algumas 

diferenças nas estratégias adotadas por indivíduos em domicílios de diferentes faixas de renda: 

conforme há incremento da renda, busca-se maior apoio em redes sociais distais; enquanto 

indivíduos em domicílios com menor renda optam por busca de maior apoio na rede social 

proximal. 

Um dos possíveis motivos para centralidade de atitudes relacionadas às políticas públicas de 

alimentação e nutrição nos domicílios brasileiros em situação de insegurança alimentar seria 

falta de conhecimento quanto à cobertura de programas de transferência condicionada de renda 

e assistência social entre famílias de baixa renda elegíveis. O conjunto de evidências relatadas 

aponta necessidade de maior eficiência e eficácia nas ações governamentais de combate à 

insegurança alimentar e nutricional entre segmentos de baixa renda. 
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9 CONCLUSÕES 

Políticas de reajuste do salário mínimo e distribuição de renda são importantes 

determinantes da segurança alimentar e nutricional entre famílias de baixa renda, tendo em vista 

possibilidade de acesso aos alimentos pela via econômica. A falta de recursos para custear 

necessidades básicas com alimentação a partir dos rendimentos familiares constitui sinal de 

inefetividade ou falta de ação governamental para correção das falhas de mercado, que resultam 

na quebra da garantia ao direito humano à alimentação adequada. 

A defasagem do poder aquisitivo do salário mínimo e do valor nutricional da cesta 

básica de alimentos frente às necessidades alimentares da população brasileira e às 

recomendações nutricionais atuais constitui ponto crítico na busca por implementação de 

políticas públicas para garantia de segurança alimentar e nutricional no país. 

O presente estudo apontou inadequações no valor nutricional e na qualidade da dieta 

representadas pelo padrão alimentar atual da população brasileira e pela cesta básica de 

alimentos, base do cálculo do salário mínimo no país; assim como deterioração do poder 

aquisitivo do salário mínimo em vários períodos da história brasileira recente. 

Assim, torna-se necessária revisão dos fundamentos de remuneração dos trabalhadores, 

acompanhada de adequação na composição da cesta básica, especialmente no que tange à 

promoção de uma alimentação saudável pela complementação da dieta com frutas, vegetais, 

cereais, leite e derivados. O incremento do consumo de alimentos processados e 

ultraprocessados constitui fator preocupante em termos de tendência do padrão alimentar 

nacional, assim como avaliação de sua qualidade global. 

Ademais, o mapeamento de estratégias para enfrentamento do problema da insegurança 

alimentar ocasionada pela incerteza ou quebra do acesso regular a alimentos demonstram 

insuficiência dos programas governamentais vigentes voltados para segmentos da população 

em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica. 

O conjunto de evidências reunidas no presente trabalho permitiu compreender a 

influência de fatores relacionados ao salário mínimo e renda no cenário de segurança alimentar 

e nutricional, que colocam em risco a garantia de acesso à alimentação adequada no Brasil. 
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San Diego. The Journal of the Federation of American for Experimental Biology ? The FASEB Journal, 2013. 

Apresentações de Trabalho 

1. SANTANA, ANDRE BENTO CHAVES. Nutrição e Desenvolvimento Infantil. 2015. (Apresentação de 

Trabalho/Conferência ou palestra). 

2.  CHAVES SANTANA, A. B.; CAMARA, N. O. S. ; AMANO, M. T. . PAPEL DO FATOR DE NECROSE TUMORAL ALFA 

NA RESPOSTA INFLAMATÓRIA RENAL INDUZIDA PELA CISPLATINA. 2010. (Apresentação de Trabalho/Simpósio). 

3.  CHAVES SANTANA, A. B.; CAMARA, N. O. S. ; AMANO, M. T. . PAPEL DO FATOR DE NECROSE TUMORAL ALFA 

NA RESPOSTA INFLAMATÓRIA RENAL INDUZIDA PELA CISPLATINA. 2010. (Apresentação de Trabalho/Congresso). 

Bancas 
 

Participação em bancas de trabalhos de conclusão 

Trabalhos de conclusão de curso de graduação 

1. JAIME, P. C.; SILVA, O. L. O.; SANTANA, ANDRE BENTO CHAVES. Participação em banca de André Teixeira 

Vessoni.Programas de suplementação alimentar com leite: relações entre seus elementos de operacionalização e gestão 

e a agenda de segurança alimentar e nutricional brasileira. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 

Nutrição) - Universidade de São Paulo. 

http://lattes.cnpq.br/9709487805726743
http://lattes.cnpq.br/8049184468038869
http://lattes.cnpq.br/3600215645187879
http://lattes.cnpq.br/3600215645187879
http://lattes.cnpq.br/1388456714004346
http://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&KeyUT=WOS:000337845400001&DestLinkType=CitingArticles&DestApp=ALL_WOS&UsrCustomerID=83e8e710a8e621f095e069bfe7c1e2bd
http://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&KeyUT=WOS:000337845400001&DestLinkType=CitingArticles&DestApp=ALL_WOS&UsrCustomerID=83e8e710a8e621f095e069bfe7c1e2bd
http://lattes.cnpq.br/9709487805726743
http://lattes.cnpq.br/9709487805726743
http://lattes.cnpq.br/9709487805726743
http://lattes.cnpq.br/9709487805726743
http://lattes.cnpq.br/9709487805726743
http://lattes.cnpq.br/9709487805726743
http://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&KeyUT=WOS:000337845400001&DestLinkType=CitingArticles&DestApp=ALL_WOS&UsrCustomerID=83e8e710a8e621f095e069bfe7c1e2bd
http://www.scopus.com/scopus/inward/citedby.url?partnerID=bb5nvXTn&rel=R6.0.0&doi=10.1155/2014/914102&md5=c707cd0b77c5283de0a1d45df4d6d98e
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Eventos 
 

Participação em eventos, congressos, exposições e feiras 

1. Seminário Comemorativo ao Dia da Mulher. 2016. (Seminário). 

2. III SIMPÓSIO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS MORFOFUNCIONAIS.III SIMPÓSIO DO PROGRAMA 

DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS MORFOFUNCIONAIS. 2012. (Simpósio). 

3. Federação de Sociedades de Biologia Experimental - FESBE. PAPEL DO FATOR DE NECROSE TUMORAL ALFA NA 

RESPOSTA INFLAMATÓRIA RENAL INDUZIDA PELA CISPLATINA. 2010. (Congresso). 

4. Simpósio Internacional de Iniciação Científica da USP -SIICUSP.PAPEL DO FATOR DE NECROSE TUMORAL ALFA NA 

RESPOSTA INFLAMATÓRIA RENAL INDUZIDA PELA CISPLATINA. 2010. (Simpósio). 

Orientações 
 

Orientações e supervisões em andamento 

Trabalho de conclusão de curso de graduação 

1. João Luis Dias de Souza. Nutrição e doença de Alzheimer: uma revisão bibliográfica. Início: 2018. Trabalho de Conclusão 

de Curso (Graduação em Nutrição) - Universidade de São Paulo. (Orientador). 

2. George Marcel dos Santos Sossai. Estudo comparativo dos hábitos alimentares dos policiais militares do serviço 

operacional e administrativo. Início: 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Nutrição) - Universidade de 

São Paulo. (Orientador). 
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