
TÍTULO: MELHORA QUALITATIVA SEM ALTERAÇÃO DE CUSTO DA CESTA BÁSICA
DISPONIBILIZADA PELA PREFEITURA DE JAGUAR
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: NutriçãoSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO(ÕES): FACULDADE DE JAGUARIÚNA - FAJINSTITUIÇÃO(ÕES): 

AUTOR(ES): LUIZ DO NASCIMENTO AZEVEDO, TÁTILA MARIANA SARUBO RODRIGUESAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): JOSIANE FERREIRA DE MELLOORIENTADOR(ES): 



1 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JAGUARIÚNA – UNIFAJ  

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JAGUARIÚNA - UNIFAJ 

GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO  

 

 

LUIZ PAULO DO NASCIMENTO AZEVEDO 

TÁTILA SARUBO 

 

 

 

 

MELHORA QUALITATIVA, SEM ALTERAÇÃO DE CUSTO, DA CESTA BÁSICA 

DISPONIBILIZADA PELA PREFEITURA DE JAGUARUNA NO ANO DE 2017 A 

SEUS FUNCIONÁRIOS. 

 

 

 

 

 

 

JAGUARIÚNA 

2018 



2 
 

LUIZ PAULO DO NASCIMENTO AZEVEDO 

TÁTILA SARUBO 

 

 

 

 

MELHORA QUALITATIVA, SEM ALTERAÇÃO DE CUSTO, DA CESTA BÁSICA 

DISPONIBILIZADA PELA PREFEITURA DE JAGUARUNA NO ANO DE 2017 A 

SEUS FUNCIONÁRIOS. 

 

 

Projeto apresentado ao curso de nutrição do  

Centro Universitário de Jaguariúna –UNIFAJ, 

como Trabalho de Conclusão de Curso, como 

parte dos requisitos para graduação em 

Nutrição. 

 

 

Orientadora: Profª. Josiane Ferreira de Mello 

 

 

 

JAGUARIÚNA 

2018 

 



3 
 

SUMARIO 

 

1.INTRODUÇÃO...........................................................................................  

2.OBJETIVO..................................................................................................  

3.MÉTODO....................................................................................................  

4.RESULTADOS ESPERADOS....................................................................  

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS..............................................................  

ANEXOS....................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

 A Constituição Federal garante o direito à alimentação e à realização do 

mesmo, devendo o poder público adotar as políticas e ações para promover e 

garantir a segurança alimentar e nutricional da população. Segundo o SISAN 

(Sistema Nacional de segurança Alimentar e Nutricional), em seu artigo 2º da LEI nº 

11.346, de setembro de 2006, a alimentação adequada é direito fundamental do ser 

humano.  Esse direito assegurado por lei vem sofrendo algumas mudanças 

ao decorrer dos anos, e o Brasil vive um período de transição epidemiológica, com 

mudanças no perfil de saúde pública, ocorrendo a diminuição da desnutrição e o 

aumento da obesidade, afirma  Soares (2014). No último levantamento realizado 

pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 2008/2009, aponta que 

mais de 50% da população está com excesso do peso, estando na faixa de 

sobrepeso e obesidade e as crianças em torno de 15%, (ABESO, 2012) 

 Um dos fatores que influenciou essa transição epidemiológica foi o aumento 

na renda média da população brasileira nas últimas décadas, acarretando aumento 

das DCNT (Doenças Crônicas Não Transmissíveis), sendo em adultos, a principal 

causa de morte no Brasil, passando apresentar taxas semelhantes entre todos os 

grupos etários adultos, PNAN (2012).  

 O Guia Alimentar da População Brasileira (BRASIL, 2014) justifica e 

ressalta outro importante fator para essa transição epidemiológica, as mudanças nos 

padrões alimentares da população, principalmente no que tange aos grupos 

economicamente em crescimento, havendo a substituição de alimentos in natura ou 

minimamente processados, por alimentos prontos para o consumo, processados e 

ultraprocessados, acarretando o desequilíbrio na oferta de nutrientes e na ingestão 

excessiva de calorias. 

 Ainda, segundo o Guia Alimentar da População Brasileira (BRASIL, 2014), a 

alimentação é um direito humano básico, respeitando os aspectos biológicos, sociais 

e culturais de cada indivíduo, levando em consideração a quantidade e a qualidade, 

respeitando o direito do trabalhador em receber mensalmente uma cesta básica 

previsto no Decreto-Lei, N° 399, de 30 de abril de 1938. 

 Ocorre anualmente desde 1959, a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de 

Alimentos (PNCBA), realizada pelo DIEESE (Departamento Intersindical de 
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Estatísticas e Estudos Socioeconômicos), onde há um levantamento contínuo dos 

preços e produtos que são considerados essenciais. Atualmente a pesquisa abrange 

todas as capitais do Brasil e com esses dados é possível conhecer o valor da 

alimentação básica no Brasil. 

O DIEESE (2009) aponta que os itens básicos foram definidos pela Lei N° 

399, determinando que cesta de alimentos fosse composta por 13 produtos 

alimentícios, tendo quantidade suficiente para garantir o bem estar e a saúde de um 

trabalhador adulto.  Não há um padrão para as cestas básicas, sendo que seus 

produtos e suas respectivas quantidades mensais são diferentes por regiões e foram 

definidos pelo Decreto-Lei 399 de 30 de abril de 1938, em vigor até a atualidade, 

(DIEESE, 2009). 

De acordo com o explanado, em virtude o atual problema relacionado com o 

aumento das DCNT, em decorrência à oferta e alta ingestão de alimentos 

processados e ultraprocessados, evidencia-se a necessidade de adequar 

nutricionalmente a cesta básica fornecida ao trabalhador, visando saúde e melhor 

qualidade de vida. O presente projeto visa melhorar nutricionalmente a cesta básica 

fornecida mensalmente para 2.050 colaboradores do município de Jaguariúna, tendo 

visto a necessidade, pela quantidade excessiva de alimentos processados e 

ultraprocessados, que é disponibilizado através da cesta.  
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2. OBJETIVO 

 

2.1 Gerais: 

Analisar qualitativamente e quantitativamente as cestas básicas fornecidas no 

ano de 2017 aos funcionários públicos da prefeitura municipal da cidade de 

Jaguariúna, SP, elaborando propostas de melhorias na qualidade geral e equilíbrio 

das cestas, sem alteração de custos. 

 

2.2 Específicos 

 Realizar levantamento dos itens de composição das cestas básicas ofertadas 

pela prefeitura municipal de Jaguariúna a seus funcionários no ano de 2017, 

calculando o valor nutricional de macronutrientes, micronutrientes e o  equilíbrio 

qualitativo da mesma, e posteriormente realizar proposta de melhoria da 

composição, com sugestões de substituição por alimentos melhor aporte nutricional, 

com mais equilíbrio entre os nutrientes, sem alteração do custo financeiro. 
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3. MÉTODO 

 

 A prefeitura Municipal de Jaguariúna-SP fornece mensalmente para seus 

colaboradores uma cesta básica contendo 13 diferentes produtos alimentícios, no 

Art. 153 do estatuto do servidor público de Jaguariúna (Anexo 2), diz que fica a 

Administração Pública municipal autorizada a fornecer mensalmente aos seus 

servidores ativos um vale alimentação ou uma cesta básica contendo produtos 

alimentícios,  inclusive para servidores em condições especiais como licença para 

tratamento de saúde, aposentados e pensionistas 

No primeiro momento do estudo foi solicitado previamente a autorização para 

realização do trabalho de análise da cesta básica de alimentos através da 

submissão de requerimento do setor de protocolo da prefeitura municipal, 

documento esse que deixa claro o objetivo da pesquisa e a necessidade dos valores 

total da cesta e unitário de cada componente da mesma. Assim, foi oficializado o 

pedido de copia contrato vigente de fornecimento da cesta básica (Anexo 1).   

Os itens atuais, juntamente com os valores da cesta, foram disponibilizados 

pela Prefeitura Municipal de Jaguariúna, mediante cópia do contrato n° 361/2013, o 

qual constitui documento formal de acordo entre Prefeitura e empresa contratada 

para fornecer as cestas. (Anexo 2) 

Para análise  da quantidade de macronutrientes (Carboidratos, Proteínas e 

Lipídeos) e também a quantidade de micronutrientes ( Fibras, Cálcio, Magnésio, 

Manganês, Fósforo, Ferro, Sódio, Potássio, Cobre, Zinco, Retinol, Tiamina, 

Riboflavina, Piridoxina, Niacina e Vitamina C), de todos os itens alimentícios da 

cesta básica foram utilizados como base de dados para levantamento de cálculo, a 

Tabela  Brasileira  de  Composição  de  Alimentos - TACO (NEPA/UNICAMP,2011) e 

a Tabela de Composição de Alimentos: Suporte para decisão nutricional 

(PHILIPPI,2016) 

 A tabela Taco apresenta confiabilidade em seus dados já que suas análises 

utilizando métodos validados foram realizadas por estudos interlaboratoriais com 

amostragem significativa que levou a valores representativos com objetivo central de 

produzir dados sobre os alimentos mais consumidos no Brasil.(NEPA, 2011.) 
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 A tabela de composição de Alimentos: Suporte para decisão nutricional, 

apresenta confiabilidade por combinar no seu banco de dados um conjunto de 

trabalhos publicados sobre composição de alimentos, entre eles a TACO, e foi 

utilizada na implantação em 2001 pelo Ministério da Saúde na política de rotulagem 

obrigatória de alimentos e adotada como referência bibliográfica em cursos de 

graduação em  Nutrição de todo Brasil.   

 Embasado nos dados de todas as quantidades dos itens que compõem a 

cesta, foi realizada a tabulação de macronutrientes e micronutrientes, chegando as 

quantidades totais dos mesmos disponibilizadas na cesta, que posteriormente serão 

comparados a necessidade média de um homem de 30 anos de idade com 

necessidade energética de 2000 kcal/dia.  

 Para tal analise do excesso ou deficiências de determinados nutrientes serão 

utilizadas as recomendações indicadas pelas DRI`s - Dietary Reference Intakes, 

instrumento internacionalmente conhecido por profissionais da área da Nutrição que 

traz confiabilidade a análise e recomendações sugeridas pelo Instituto de Medicina 

Americano em parceria com a Agencia de Saúde Canadense que desenvolvem 

desde 1997 o aperfeiçoamento em riscos de avaliação em dietas e devem orientar a 

elaboração de planos alimentares segundo o  consumo dietético de referência. 

(PADOVANI,2006) 

 

4. RESULTADOS ESPERADOS: 

 

 A partir dos achados, foram propostas as sugestões de alterações, com 

substituição de itens da cesta para melhoria da qualidade e equilíbrio dos nutrientes 

respeitando o custo financeiro da mesma. Os itens alimentícios inseridos visam uma 

melhor qualidade na composição nutricional da cesta respeitando o hábito alimentar 

local. 

 A cesta básica de alimentos fornecidas pela Prefeitura de Jaguariúna a 

seus colaboradores é constituída dos itens detalhadamente descritos e conforme a 

seguir: 
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Alimento/ Quantidade Característica Embalagem Marca 

1º: 10 kg de arroz grupo beneficiado, 

subgrupo polido, classe 

longo fino, tipo 1 

pacotes plásticos de 5 

kg 

Manjarsul 

2°: 02 pacotes de 

feijão 

classe cores, tipo 1 plástica com 1 Kg Prato Cheio 

3º: 05 pacotes de 

açúcar 

refinado especial plástica com 1 Kg Caravelas 

4°: 01 kg de café em pó torrado e moído aluminizado com 500g Moraes 

5°: 01 pacote de sal refinado extra iodado plásticas com 1 Kg MOC 

6°: 02 pacotes de 

farinha de trigo 

enriquecida com ferro e 

ácido fólico, tradicional, tipo 

1 

plástica com 1 Kg Dona Benta 

7°: 04 pacotes de 

macarrão 

de sêmola com ovos plásticas com 500g. Renata 

8°: 02 pacotes de 

fubá mimoso 

enriquecido com ferro e 

ácido fólico 

de 500g Zanin 

9º: 1 kg de biscoito 

recheado 

sabor chocolate plástica com até 200g Bauduco 

10°: 01 kg de farinha 

de milho 

amarela com pacote de 500g 

ou 1Kg. 

Capivariana 

11°: 05 Frascos de 

óleo 

de soja com 900mL Vila Velha 

12°: 04 latas de 

sardinha 

com óleo comestível latas com 125g 88 

13°: 04 unidades de 

extrato de tomate 

 em lata ou tetrapack 

com no mínimo 130g. 

Tarantella 
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 Primeiramente foi calculado o valor financeiro  aproximado dos itens que 

compõem a cesta básica, para tal calculo foi utilizado a “FONTE X”, os valores dos 

itens estão dispostos na TABELA 1. Fez-se necessária a busca por uma fonte de 

valor diferente da original já que o contrato disponibilizado só possuía o valor total do 

mesmo e não especificava item a item os valores dos mesmos.  

 

TABELA VALORES DA CESTA BASICA ATUAL 

 

 Após a primeira etapa de custo, utilizando as referências previamente citada, 

foram realizadas as análises de composição nutricional, macronutrientes/fibras e 

micronutrientes, cesta básica de alimentos do ano de 2017.  
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 Analisados os dados observa-se uma elevada quantidade de lipídeos e 

carboidratos nos componentes da cesta básica atual que contrastam com uma baixa 

quantidade de proteínas, fibras e micronutrientes. 

 Para o ajuste necessário, a fim de alcançar o objetivo do estudo, outros 

alimentos de melhor qualidade nutricional foram pesquisados utilizando a “FONTE 

X” de custo e estão dispostos na TABELA 3 

TABELA DE VALORES DE ALIMENTOS PARA SUBSTITUIÇÕES 

 

 Posteriormente alguns alimentos da cesta atual foram substituídos por outros 

com objetivo de melhora na qualidade nutricional da cesta, os alimentos retirados 

e/ou diminuídos foram A,B,C,D etc e os adicionados foram E,F,G,H etc, como 

exemplifica a tabela a seguir: (TABELA 4) 

TABELA DE TROCAS 

 

 Ao final foi sugerida uma nova cesta básica de alimentos, sem alteração de 

custo, exemplificada na TABELA 5. 

TABELA DA NOVA CESTA COM MACRO E MICRO E VALORES 

 

 Dentro dessa perspectiva de pesquisa, julga-se possível a substituição de 

alguns alimentos por outros e alcançar o objetivo proposto. 

 Espera-se que o trabalho aponte a necessidade de melhora qualitativa da 

cesta básica fornecida aos funcionários do município de Jaguariúna, apontando a 

necessidade da substituição de alimentos com alto teor de calorias e baixo teor de 

nutrientes por alimentos de melhor qualidade nutricional respeitando o custo 

financeiro atual da cesta. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2: 
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