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Dimensões da qualidade1 

Alimentos da AF na alimentação escolar 

Regulamentar 

Nutricional 

Sensorial 

Simbólica Serviço 

Sustentabilidade Higiênico-sanitária 



Objetivo do PNAE  
“Contribuir para o crescimento e o 

desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, 
o rendimento escolar e a formação de práticas 

alimentares saudáveis” 

BRASIL, 2013 

 

PNAE e o apoio a agricultura familiar  

 
uso de alimentos variados, seguros, que respeitem 
cultura, tradições e  hábitos alimentares saudáveis 

gêneros alimentícios diversificados, locais e 
preferencialmente pela agricultura familiar e pelos 

empreendedores familiares rurais 

utilização de produtos orgânicos e/ou 
agroecológicos e da sociobiodiversidade 

 

 

Dimensão Regulamentar 



Compra da agricultura familiar (30%), priorizando 
orgânicos 

BRASIL, 20091; BRASIL, 20132 

Presença de alimentos locais e regionais, respeitando os hábitos 
e a cultura local 

Dimensão regulamentar 

Alimentos básicos para uma alimentação saudável  

Frutas, Legumes e Verduras (FLV) mínimo 3 porções/semana  

Restrição de alimentos ricos em açúcar, sódio, gorduras 
(total, saturadas e trans)  

Ausência de bebidas de baixo valor nutricional  

Legislação do PNAE  



87%  municípios compraram alimentos da agricultura familiar   

81%  municípios  compraram ≥30% dos recursos repassados pelo FNDE  

Alimentos da AF na alimentação escolar SC 2010 

Dados do Demonstrativo Sintético Anual do FNDE de 2010 
•Compra da agricultura familiar: Região Sul maior percentual (71,3%)  

               Brasil (47,4%) 

SILVA, 2012; VIDAL, 2013; SARAIVA et al, 2013 



Alimentos da AF na alimentação escolar SC 2010 

Soares, 2011 



52 Municípios 
compraram 

3%  Cardápios com identificação1 
de alimentos ou preparações com 

AO 

 

•Demanda (nutricionistas) x Oferta (agricultores familiares)2 
 
•Resultados:  
Grande variedade de alimentos relatados 
 Necessidade de diálogo entre Nutricionistas e Agricultores 

Dimensão regulamentar 

VIDAL, 2013 1SILVA, 20122 

Alimentos da AF na alimentação escolar SC 2010 



Quadro 1 - Variedades e diversidade de alimentos adquiridos pela alimentação escolar e 
produzidos pelos agricultores e cooperativas. CECANE/SC, 2010. 

Alimentos adquiridos pela 
alimentação escolar 

Alimentos produzidos pelo 
agricultor 

Alimentos produzidos pela 
cooperativa 

Frutas 
Abacate, abacaxi, amora, 

banana, caqui, figo∆, goiaba, 
jabuticaba, kiwi, laranja, 

lichia∆, limão, maçã, mamão, 
maracujá, melancia, 

mexerica, morango, pêra, 
pêssego, physalis∆ e uva 

Abacate, abacaxi, ameixa , 
banana, caqui, carambola , 
goiaba, jabuticaba, laranja, 
limão, mamão, maracujá, 

melão , melancia, mexerica, 
morango, pêra, pêssego, 

pitanga  e uva 

Abacate, ameixa, amora, 
banana, bergamota , caqui, 

carambola , goiaba, 
jabuticaba, kiwi, laranja, 
limão, maçã, maracujá, 

melão , melancia, mexerica, 
morgote, morango, 

nectarina , pêssego,  
ponkan  e uva 

Sucos e polpas diversas 
Suco de uva∆ e polpa de: 
abacaxi∆, acerola∆, butiá, 

laranja∆, maracujá, morango∆ 
e uva∆ 

- Polpa de: butiá, butiá e açaí e 
maracujá 



Verduras e legumes 
Abóbora, abobrinha, abóbora 

moranga, acelga, agrião, 
alface, alho, batata doce, 

batata inglesa, batata aipo 
(salsa), berinjela, beterraba, 
brócolis, cebola, cebolinha, 
cenoura, chicória, chuchu, 
couve mineira, couve flor, 

espinafre, inhame, mandioca, 
nabo, pepino, pimentão, 

rabanete, radiche∆, repolho, 
repolho roxo, rúcula, salsa e 

tomate 

Abóbora, abobrinha, abóbora 
moranga, acelga, agrião, 

alface, alface americana , 
alface crespa , alface 

mimosa , alho, almeirão , 
batata doce, batata inglesa,  

batata aipo (salsa), berinjela, 
beterraba, brócolis, brócolis 
chinês , cebola, cebolinha, 
cenoura, chicória, chuchu, 
couve mineira, couve flor, 

espinafre, inhame, mandioca, 
nabo, pepino, pimentão, 

rabanete, repolho, repolho 
roxo, rúcula, salsa, tomate e 

tomate cereja  

Abóbora, abobrinha, abóbora 
moranga, acelga, agrião, 
alface, alfavaca , alho, 

almeirão , batata doce, 
batata inglesa, berinjela, 

beterraba, brócolis, cebola, 
cebolinha, cenoura, chicória, 
chuchu, couve mineira, couve 

flor, espinafre, inhame, 
mandioca, manjericão , 

pepino, pimentão, rabanete, 
repolho, repolho roxo, rúcula, 

salsa, tomate e tomate 
cereja  

Cereais 
Arroz, milho, canjica, milho 

de pipoca 
Arroz, milho, canjica, milho 

de pipoca 
Arroz, milho e canjica 



Leguminosas 

Feijão preto, feijão vermelho, 
feijão carioca, feijão 

fradinho∆, ervilha, vagem, 
lentilha∆ 

Amendoim , feijão preto, 
feijão vermelho, feijão 

carioca, feijão branco , 
feijão cavalo , ervilha e 

vagem 

Amendoim , feijão preto, 
feijão vermelho, feijão carioca 

e ervilha 

Produtos processados* 
Açúcar mascavo, leite, mel, 

melado, queijo, iogurte, 
bebida láctea, doce de leite, 
pães, bolachas e biscoitos, 

geléia (chimia), massa 
caseira, doces caseiros 
(marmelada, goiabada, 

mariola), farinha de milho, 
farinha de mandioca, cuca, 

conserva de cenoura∆, 
beterraba e pepino∆, pães 

integrais∆, requeijão e 
rapadura∆ 

Açúcar mascavo, leite, 
manteiga , mel, melado, 

queijo, iogurte, bebida láctea, 
doce de leite, pães, bolachas e 

biscoitos, geléia (chimia), 
massa caseira, doces caseiros 

(marmelada, goiabada, 
mariola), farinha de milho, 
farinha de mandioca, cuca, 
nata , requeijão , cana de 

açúcar  e nozes  

Açúcar mascavo, leite, mel, 
melado, queijo, pães, 

bolachas e biscoitos, geléia 
(chimia), massa caseira, 

doces caseiros (marmelada, 
goiabada, mariola), farinha 
de milho, cuca, molho de 

tomate, rapadura e paçoca 
de pinhão  



Produtos de origem animal 
Carne bovina, carne de frango, 

carne suína, pescado e ovos 
Carne bovina, carne de 

frango, carne suína, 
pescado e ovos 

Carne de frango e ovos 

Produtos regionais 
Pinhão∆ - 

- 



• Frutas e hortaliças: 
presença em 87,2% e 
94,0%.  

• Frutas: banana (48,9%), 
maçã (36,9%) e laranja 
(18,8%).  

• Hortaliças: repolho (44,4%), 
alface (39,1%), cenoura 
(37,6%), tomate (12,8%) e 
couve-flor (12,0%). 
 

 

Alimentos da AF na alimentação escolar - Monotonia 

VIDAL, 2013  



• PNAE  
 

• consumo de alimentos in natura  

• utilização de alimentos regionais e 
da sociobiodiversidade 

Alimentos da AF na alimentação escolar - Monotonia 

Plano Nacional de Promoção 
das Cadeias de Produtos da 
Sociobiodiversidade  

Política Nacional de  Agroecologia 
e Produção Orgânica 



Diversidade e Variedade 

Alimentos da AF na alimentação escolar - Monotonia 

Estimular consumo consciente ...consumidor  institucional  



• Sazonalidade / Safras 

Alimentos da AF na alimentação escolar - Monotonia 

Demanda gera uma produção e na SAFRA..estratégias  
                                                     (processamento mínimo) 



52 municípios catarinenses compradores de alimentos da agricultura 
familiar orgânica para a alimentação escolar=684 sugestões  para aumento 

da compra de AO da AF) 

74 

167 

46 

109 

36 

Alimentos da AF na alimentação escolar – Desafios atores sociais 



Ator  
Social 

Região  
Oeste 
(25) 

Região 
Serrana 

(04) 

Vale do 
Itajaí 
(04) 

Região 
Norte 
(06) 

Região 
Sul 
(12) 

Grande  
Florianópolis 

(01) 

Total 
 

(52) 

Nutricionista 
(46) 

48 05 06 12 26 02 99 

CAE  
(36) 

38 06 --- 12 16 01 73 

Diretor 
(167) 

91 17 22 37 68 05 240 

Merendeira 
(109) 

50 08 03 11 44 01 117 

Cooperativa 
(14) 

11 --- 02 12 13 01 39 

Agricultor 
Familiar 

(74) 

83 05                                        06 06 16 ---  
116 

Total 321 41 39 90 183 10 684 

Alimentos da AF na alimentação escolar – Desafios atores sociais 



• Estratégias de 
Sensibilização 

• Gestão Governamental 
do Programa  

• Programação da 
Demanda e da Oferta 

• Gestão da produção 
da alimentação escolar 
 
 

Alimentos da AF na alimentação escolar – Desafios atores sociais 

Sillverio, 2013 



Situação: produção local 

• Dificuldade na compra de 

produtos locais (frutas, 

verduras e legumes), pela 

baixa disponibilidade de 

produção.  

• Cardápio composto de 

alimentos processados e 

ultraprocessados. 

Como fazem?  

• Encontro com agricultores do 

município para elaborar o 

calendário da produção 

 

• planejar os cardápios 

prevendo a produção anual 

desta produção local. 

 

Alimentos da AF na alimentação escolar – estratégias de compra 

Respeito aos ciclos, conhecimento da variedade e diversidade de alimentos 
 e parcerias  para atendimento de necessidades dos escolares 



Situação: Uso de AO 
 

• dificuldade para adaptar a oferta 
de alimentos orgânicos no cardápio 
de acordo com a disponibilidade 
local.  

• 8000 escolares (26 escolas) 

• cardápio (alface, repolho, batata, 
aipim, cenoura, moranga, banana e 
maçã orgânicas) 

• pouca oferta (quantidade e período 
solicitado).   

 

Alimentos da AF na alimentação escolar – estratégias de compra 



• não conseguem produzir todos os 
gêneros durante todo o ano  

• produção de outras frutas e 
verduras, em menor quantidade 
(pitanga, mirtilo, goiaba, caqui, 
carambola, cará, inhame, 
abobrinha, radiche, etc) 

• Quantidades ofertadas alimentos 
impossibilitavam oferecê-los para 
todas as crianças. 

Alimentos da AF na alimentação escolar – estratégias de compra 

Situação: Uso de AO 
 



O que fazem?  

Trabalho conjunto entre a nutricionista, secretaria de agricultura       

    e  agricultores.  

Organização  do calendário da demanda/oferta de AO (tipos de  

   alimentos, quantidade produzida e sazonalidade).  

Cardápio adaptado a disponibilidade de produção. 

Produção em menor quantidade = cardápio adaptado e     

   entregue para um determinado número de escolas. 

 

Alimentos da AF na alimentação escolar – estratégias de compra 



• Construir o processo de parceria 

• Conhecimento técnico sobre 
alimentos (diversidade e 
variedade)  

• Mapeamento de produtos e 
sazonalidade 

• Culinária e processamento 
mínimo (volume na safra) 

• Valorização e segurança para o 
trabalho das merendeiras  

• Disponibilidade de alimentos e 
cardápios 

• Menos quantidade  e mais  
diversidade 

 

Alimentos da AF na alimentação escolar: superando monotonia 
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