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FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

NOTA TÉCNICA Nº 9/2019/COSAN/CGPAE/DIRAE

PROCESSO Nº 23034.044163/2019-21

INTERESSADO: COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

1. ASSUNTO

1.1. Recomendações para o planejamento de cardápios das creches atendidas pelo Programa
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.

2. REFERÊNCIAS

2.1. Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009

2.2. Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013

2.3. Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de Dois Anos (Ministério da Saúde, 2019)

2.4. Guia Alimentar para a População Brasileira (Ministério da Saúde, 2014) 

2.5. Report of the commission on ending childhood obesity (OMS, 2015)

3. ANÁLISE

3.1. Segundo dados da Coordenação de Execução Financeira da Alimentação - COEFA, o PNAE
atendeu, em 2019, um total de 2.875.979 de crianças de 0 a 3 anos, em 46.289 estabelecimentos de
educação Infan�l da rede pública e de en�dades filantrópicas ou por elas man�das e confessionais,
conveniadas com o poder público.

3.2. Em 2018, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), por meio da
Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional (COSAN), da Coordenação Geral do Programa
Nacional de Alimentação Escolar (CGPAE) realizou a Pesquisa Nacional de Cardápios das Creches
Atendidas pelo PNAE, a fim de subsidiar novas recomendações  e norma�vas específicas para a
elaboração de cardápios planejados para estudantes dessa faixa etária. 

3.3. Para a referida pesquisa, 1.708 municípios compuseram uma amostra de 2.443 cardápios
de todo o país,  sendo a maioria proveniente das regiões Sul e Sudeste (69,6%). Alguns resultados foram
muito preocupantes: 62,8% não apresentaram a variedade adequada de alimentos, 90,9% foi a
frequência de consumo de alimentos ultraprocessados (apareceram 3,8 vezes/semana); 57,3% dos
cardápios apresentavam preparações com uso frequente de açúcar de adição (3,2 vezes/semana); 18%
�nham preparações com engrossantes ou cereais infan�s (2,1 vezes/semana); 54% ofereceram
achocolatado (2,6 vezez/semana) e 65,8% �nham doces e  preparações doces[1] (2,7 vezes/semana),
conferindo, assim, caracterís�cas hipercalóricas à alimentação fornecida à população alvo; 46% não
especificavam a faixa etária; entre 42,1 e 46,7% não �nham ficha técnica de preparo e não apresentaram
o cálculo do valor nutricional de energia, macronutrientes e micronutrientes prioritários, conforme
determinação da legislação vigente.

3.4. O excesso de peso é um dos problemas de saúde pública mais relevantes no momento no
mundo todo. No Brasil, a prevalência em crianças atendidas na Atenção Primária do Sistema Único de
saúde (SUS) vem aumentando de forma significa�va, conforme as informações do Sistema de Vigilância
Alimentar e Nutricional (SISVAN)1 de 2018, as quais apontaram que 19,05% das crianças menores de 5
anos estavam em risco de sobrepeso, 15,71% �nham excesso de peso e, destas, 6,92% apresentavam
quadro de obesidade quando analisados os dados para o indicador IMC/Idade. Alguns dados apontaram,
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no parâmetro Peso/Estatura, uma prevalência de obesidade na população feminina abaixo de 5 anos de
5,1% e da masculina, 7% 2.

3.5. Os riscos de desenvolvimento de comorbidades e outras doenças associadas ao excesso de
peso aumentam quanto mais cedo a criança as apresentar e quanto mais tempo permanecer nesse
estado, comprometendo a qualidade de vida e o perfil de morbi mortalidade a curto, médio e longo
prazo. Crianças com obesidade aos 2 anos apresentam 75% de chance de serem obesos aos 35 anos3.
Devido ao processo inflamatório sistêmico que o excesso de gordura corporal leva, a obesidade vem
sendo associada à doenças como hipertensão arterial sistêmica, osteoartrite, doença renal crônica,
doença arterial coronariana, doenças hepá�cas não alcoolicas, câncer, dentre outras4.

3.6. A obesidade infan�l também está diretamente ligada a morbidades como asma,
compromen�mento do desenvolvimento adequado do sistema músculo esquelé�co, puberdade precoce
e início de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) que seriam caracterís�cas apenas na vida
adulta5. Ainda, contribui para disfunções emocionais e alterações do comportamento, levando à
es�gma�zação, dificuldades na socialização, o que resultaria até em dificuldade no processo ensino-
aprendizagem6,7. 

3.7. Sendo assim, a Organização Mundial de Saúde (OMS) atenta que o desafio da obesidade
infan�l deve ser considerado com urgência e a sério por todo mundo. O crescimento da prevalência do
excesso de peso da população infan�l não pode ser ignorado e governos precisam aceitar seu papel
central como principais agentes na abordagem do problema8.

3.8. Em vista disso, o Brasil tem feito esforço contundente com polí�cas públicas relevantes
que obje�vam tanto prevenir quanto intervir no quadro atual, muitas delas  voltadas para a formação de
hábitos alimentares mais adequados e saudáveis.

3.9. O Guia Alimentar para a População Brasileira define a alimentação adequada e saudável
como:

Um direito humano básico que envolve a garan�a ao acesso permanente e regular, de forma
socialmente justa, a uma prá�ca alimentar adequada aos aspectos biológicos e sociais do indivíduo
e que deve estar em acordo com as necessidades alimentares especiais; ser referenciada pela
cultura alimentar e pelas dimensões de gênero, raça e etnia; acessível do ponto de vista �sico e
financeiro; harmônica em quan�dade e qualidade, atendendo aos princípios da variedade,
equilíbrio, moderação e prazer; e baseada em prá�cas produ�vas adequadas e sustentáveis9.

3.10. Par�ndo do pressuposto de que o comportamento alimentar é um processo complexo que
envolve fatores culturais, sociais, fisiológicos e psicológicos, e que tem, portanto, uma origem tanto
filogené�ca quanto ontogênica10;  que o desenvolvimento de uma preferência alimentar envolve uma
complexa interação entre a influência familiar, social e do ambiente de convívio da criança, além da
associação entre as preferências, os sabores, a acessibilidade e o conhecimento em relação aos
alimentos11; e, que hábitos alimentares uma vez adquiridos dificilmente se alterarão e estão associados a
um número crescente de doenças cujo tratamento implica na adoção de novos comportamentos12, é
importante entender que o ambiente escolar e as refeições fornecidas nesse espaço contribuem com o
comportamento alimentar e com o  estado nutricional no presente e no futuro. Torna-se, então,
fundamental a construção de um ambiente escolar protetor e que es�mule a formação de hábitos
alimentares adequados e saudáveis o mais precocemente possível.

3.11. Para a OMS a maioria das causas das DCNTs está associada a hábitos não saudáveis, como
o consumo de alimentos refinados, carnes e lácteos com elevados níveis de gordura saturada e à redução
da energia despendida com as a�vidades �sicas13. O consumo de alimentos com alto aporte calórico,
pobres em nutrientes, cheios de sal e açúcar está relacionado com a epidemia de obesidade infan�l e em
adolescentes8. No Brasil, esses alimentos foram classificados como ultraprocessados e processados pelo
Ministério da Saúde (MS)9.  

3.12. Alimentos ultraprocessados são prá�cos aos olhos dos consumidores, pois estão prontos
ou semi-prontos para o consumo, além de muito palatáveis. São compostos inteiramente ou na maior
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parte por substâncias extraídas de alimentos (óleos, gorduras, açúcar, proteínas) e derivados de
cons�tuintes de alimentos (gorduras hidrogenadas, amidos modificados) ou sinte�zados, com base em
materiais orgânicos (corantes, aroma�zantes, intensificadores de sabor e outros adi�vos u�lizados para
alterar as propriedades sensoriais do alimento)9,14,15. Em revisão sistemá�ca, Monteiro et al. (2013)
demonstraram que o consumo global desse grupo de alimentos aumentou, mas substancialmente nos
países em desenvolvimento16.

3.13. O maior aporte calórico na alimentação dos brasileitos ainda vem da combinação do arroz
com feijão. Mas o consumo de alimentos ultraprocessados vem aumentando e na população com mais
de 10 anos esse grupo já corresponde a 21,5% do valor energé�co total diário. Pode-se, ainda, afirmar
que a contribuição dos alimentos ultraprocessados aumenta significa�vamente do primeiro (2%) para o
úl�mo (50%) quin�l em relação ao estado nutricional17. Na população menor que 2 anos, observou-se a
introdução precoce desse grupo de alimentos, pois 32,3% das crianças já consomem refrigerantes e sucos
ar�ficiais, enquanto 60,8% consomem biscoitos, bolachas ou bolo18.

3.14. Louzada et al. (2015), usando como referência a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF
2008-2009), colocam que o impacto nega�vo do consumo dos alimentos ultraprocessados pelos
brasileiros reduz a ingestão de 16 dos 17 micronutrientes estudados, principalmente, quando
comparados aos alimentos in natura e minimamente processados. Associado a esse impacto por
deficiência de micronutrientes, o grupo de alimentos em questão ainda contribui aumentando a
densidade calórica, as gorduras saturadas, gordutas trans, açúcar livre e reduzindo o teor de fibras e
proteínas17.

3.15. Considerando esse preocupante quadro, os órgãos oficiais de saúde têm orientado a
população para a redução do consumo desse grupo de alimentos, e, em especial para o público infan�l e
adolescente, dentre os quais: a) Organização Pan Americana da Saúde - OPAS/OMS: Plano de Ação para
Prevenção da Obesidade em Crianças e Adolescentes (2014)19; b) Organização Mundial da Saúde - OMS:
Comissão para o fim da Obesidade Infan�l (2016)8; c) MS: Guia Alimentar para a População Brasileira
(2014)9, A creche como Promotora da Amamentação e da Alimentação Adequada e Saudável (2018)11, e
o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos (2019)18,20.

3.16. A legislação que norteia o PNAE também estabelece critérios que orientam quanto a
aspectos relevantes. A  Lei 11.947 de junho de 2009 , que estabelece as diretrizes da alimentação escolar,
no ar�go 2º inciso I estabelece que se deve atentar para:

O emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos variados,
seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, contribuindo
para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do rendimento escolar, em
conformidade com a sua faixa etária e seu estado de saúde21 (grifo nosso).

3.17. A Resolução CD/FNDE nº 26/2013, estabelecendo as normas para execução técnica,
administra�va e financeira do PNAE no ar�go 23 diz:

É restrita a aquisição de alimentos enlatados, embu�dos, doces, alimentos compostos (dois ou mais
alimentos embalados separadamente para consumo conjunto), preparações semiprontas ou
prontas para o consumo, ou alimentos concentrados (em pó ou desidratados para recons�tuição).

Parágrafo único: O limite dos recursos financeiros para aquisição dos alimentos de que trata o caput
deste ar�go ficará restrito a 30% (trinta por cento) dos recursos repassados pelo FNDE22.

3.18. O consumo de açúcar em adição, de doces e preparações doces, de achocolatados e de
cereais refinados, especificamente, nessa população acentuou-se bastante, com  a introdução na
alimentação cada vez mais precoce. Correa et al. (2009), em estudo realizado no município de
Florianópolis/SC, mostraram que a introdução desses alimentos estava acontecendo na maioria dos casos
aos 6,6 meses, apenas achocolatado aos 11,3 meses23. Estudo com a população menor que 6 anos em
Pelotas/RS apresentou resultados preocupantes, pois o consumo de açúcar de adição em menores de 2
anos foi equivalente a 4,4% do Valor Energé�co Total (VET), enquanto o de doces igual a 1,8%. Quando
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confrotados os resultados para a população com idade entre 2 a 6 anos esses valores foram para 2,81%
no caso do açúcar de adição e 5,37% para o consumo de doces24.

3.19. A exposição do paladar ao sabor doce quanto mais precoce e ro�neira pode levar à
preferência por alimentos altamente açucarados. A criança aprende a gostar de alimentos que lhe são
oferecidos com frequência, além do que o paladar se desenvolve pela experiência repe�da a diversos
sabores, quanto maior a variedade, repe�ção dessa variedade, maior formação de papilas gusta�vas por
es�mulo. Existe uma predisposição de preferência ao sabor doce desde o nascimento, e quanto mais esse
grupo for ofertado, maiores serão as chances de  desinteresse pelos cereais, verduras e legumes,
alimentos que são fontes de nutrientes importantes25, 26, 27.

3.20. O MS (2019), por meio do Guia Alimentar Para Crianças Brasileiras Menores de Dois Anos,
recomenda não oferecer açúcar à criança até 2 anos28. Na mesma linha, a Resolução CD/FNDE nº
26/2013, art. 16, parágrafo único, determina que a oferta de doces e/ou preparações doces está limitada
a 2 porções por semana (110 gramas/porção). Em complemento, dispõe que o açúcar simples adicionado
deve estar restrito a 10% da energia da energia total (ar�gos 23 e 16, parágrafo único)22.

3.21. Considerando doces e preparações doces, achocolatados e preparações com açúcar de
adição, os cardápios estudados pelo objeto desta nota técnica, estão com valores bem acima do
recomendado pela legislação vigente, como já relatado inicialmente.

3.22. Mesmo sendo publicadas em 1937, as Leis da Alimentação de Escudero ainda estão
atuais29. A que disserta sobre qualidade se atrela à importância da variedade dos alimentos para que seja
possível a�ngir as necessidades dos diversos nutrientes. A espécie humana necessita de dieta variada
para garan�r a nutrição adequada, pois os nutrientes estão distribuídos em quan�dades diferentes nos
alimentos. Separa-se em grupos, de acordo com o nutriente que se apresenta em maior quan�dade, mas
os que pertencem ao mesmo grupo podem ser fontes de outros diferentes nutrientes20,30.

3.23. Em vista disso, deve-se procurar variar ao máximo a alimentação para que a criança tenha
sua necessidade de nutrientes devidamente atendida, garan�ndo crescimento e desenvolvimento
adequados, além de contribuir com a formação dos hábitos alimentares, evitando a monotonia alimentar.
A variedade da alimentação de crianças ainda aparece como fator prote�vo contra a obesidade infan�l31.
Assim, quanto mais alimentos experimentar melhor é a construção de uma alimentação adequada e
saudável30.

3.24. Sendo assim, os cardápios elaborados para o PNAE representam uma importante
estratégia na consolidação de hábitos alimentares adequados e saudáveis aos escolares. Para analisar
qualita�vamente os cardápios da alimentação escolar elaborados no âmbito do PNAE, criou-se uma
ferramenta denominada como Índice de Qualidade da Coordenação de Segurança Alimentar e
Nutricional (IQ COSAN)32. O IQ COSAN foi inspirado no Indicador de Qualidade de Cardápios para
Alimentação Escolar – IQCAE proposto por Camargo et al. (2016)33 e fundamentado nas leis vigentes do
programa.

3.25. Para uma avaliação adequada, fez-se necessária a u�lização de indicadores quan� e/ou
qualita�vos que possibilitaram a análise da qualidade global das refeições planejadas.  A variedade de
alimentos é tão importante que a ferramenta traz pontuação diferenciada nesse quesito. Ela parte do
princípio de que a ocorrência de alimentos por grupos pode se configurar em um sensível marcador de
qualidade de cardápio32.

3.26. O IQ COSAN também conta com um componente semanal que avalia a oferta de: a)
alimentos regionais, b) alimentos da sociobiodiversidade, c) diversidade/variedade do cardápio ou
número de alimentos ofertados por semana e d) presença de alimentos definidos como proibidos pela
legislação atual e que, portanto, não devem ser adquiridos com recurso federal. O instrumento pontua
posi�vamente a presença dos seis grupos de alimentos (2 pontos), os alimentos regionais (2,5 pontos) e
da sociobiodiversidade (2,5 pontos), a diversidade do cardápio (10 pontos) e a ausência de alimentos
restritos e doces (2 pontos). Por outro lado, pontua nega�vamente a presença de alimentos classificados
como proibidos (-10 pontos)32.
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3.27. Importante destacar que a Resolução CD/FNDE nº 26/2013 proíbe a aquisição de bebidas
açucaradas de baixo valor nutricional (ar�go 22):

É vedada a aquisição de bebidas com baixo valor nutricional tais como refrigerantes e refrescos
ar�ficiais, bebidas ou concentrados à base de xarope de guaraná ou groselha, chás prontos para
consumo e outras bebidas similares22 (grifo nosso).

3.28. Além da variedade já discu�da, o planejamento alimentar precisa considerar as
caracterís�cas biopsicossociais do público atendido. Umas delas é a faixa etária, pois as necessidades
nutricionais qualita�vamente e quan�ta�vamente diferem de acordo com a mesma34. Por isso, é
necessário considerar os valores de referência de ingestão de nutrientes estabelecido pela legislação.

3.29. As recomendações nutricionais são instrumentos necessários para planejamento e
avaliação de cardápios. São baseadas em evidências cien�ficas, como estudos populacionais de consumo,
observações epidemiológicas e avaliações bioquímicas de restrição e saturação de nutrientes35.

3.30. Dessa forma, a legislação do PNAE (Anexo III da Resolução CD/FNDE 26/2013) apresenta as
tabelas com as necessidades que devem ser a�ngidas para cada faixa etária atendida pelo Programa. Os
pré-escolares estão separados em 3 grupos: 6 meses a 11 meses, 1 a 3 anos e 4 a 5 anos. As quan�dades
de nutrientes divergem de tal forma entre os grupos que dificilmente diferenciar apenas a porção
fornecida será suficiente para a�ngir o que é preconizado.

3.31. Além disso, a alimentação apropriada na infância requer cuidados relacionados aos
aspectos sensoriais (apresentação visual, cores, formatos atra�vos), forma de preparo dos alimentos,
porções adequadas à capacidade gástrica, consistência, etc. Esses fatores devem ser considerados,
visando a sa�sfação de necessidades não só nutricionais da criança, mas também emocionais e sociais36.
Diante disso, é imprescindível que os cardápios palnejados devem estar adequados a todas as faixas
etárias.

3.32. A Resolução CD/FNDE 26/2013 em seu ar�go 2º inciso I estabelece como diretriz que o
cardápio deve estar em conformidade com a faixa etária do público atendido. E no ar�go 12, parágrafo 1º
, inciso II deixa claro os deveres do nutricionista quanto aos cardápios:

II – planejar, elaborar, acompanhar e avaliar o cardápio da alimentação escolar de acordo com a
cultura alimentar, o perfil epidemiológico da população atendida e a vocação agrícola da região,
acompanhando desde a aquisição dos gêneros alimen�cios, o preparo, a distribuição até o consumo
das refeições pelos escolares22.

3.33. Quanto à u�lização do café para crianças, o Conselho Federal de Nutricionistas (CFN), em
parecer técnico emi�do, concluiu que deve ser evitada a inclusão da bebida de café na alimentação para
esse grupo populacional37, uma vez que a bebida é pobre em energia, proteína e micronutrientes. Além
disso, diminui a qualidade das proteínas presentes na refeição devido à reação de “Maillard”, contém
quelantes de minerais essenciais e pode aumentar a excreção de cálcio38,39.

3.34. Ainda conforme o CFN, essa bebida é fonte de cafeína que tem efeitos fisiológicos variados
e às vezes discordantes. O seu efeito es�mulante do sistema nervoso central (SNC) pode estar associado
a melhor capacidade de memorização a longo prazo, mas o efeito na memória a curto prazo não está
claro. Por outro lado, o consumo con�nuo reduz a qualidade do sono, bem como a produção de
melatonina (hormônio responsável pela sincronização do sono) o que afetaria a aprendizagem
nega�vamente40.

3.35. A Resolução CD/FNDE nº 26/2013 (ar�go 14, parágrafo 7º) estabelece que os cardápios
devem ser elaborados a par�r da ficha técnica de preparo (FTP). A FTP é um instrumento gerencial de
apoio operacional importante para garan�r a padronização de procedimentos, o conhecimento do valor
nutricional que está sendo fornecido, o controle de custos e relaciona quais são as informações
imprescindíveis dos cardápios, entre outros41. Destaca-se que o parágrafo 8º reforça a exigência das
informações nutricionais22.

3.36. Entendendo o ambiente escolar como um espaço importante na formação de hábitos
alimentares adequados e saudáveis na prevenção para o aparecimento de DCNT, na prevenção e controle
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da obesidade infan�l e na garan�a da segurança alimentar e nutricional para o público atendido, faz-se
urgente e necessário o ajuste de algumas condutas para o atendimento de crianças menores de 5 anos
de idade, quais sejam:

I - Re�rar os alimentos ultraprocessados para as crianças menores de 2 anos de
idade e reduzir grada�vamente para as crianças de 3 a 5 anos.

II - Re�rar o açúcar de adição em vitaminas, sucos de fruta, leite e mingaus para as
crianças menores de 2 anos de idade e reduzir grada�vamente para as crianças de 3 a 5
anos.

III - Cumprir a restrição do fornecimento semanal de doces (máximo de duas
porções de 110 kcal/semana).

IV - Re�rar a bebida café dos cardápios para menores de 2 anos de idade.

V - Restabelecer a conformidade com a legislação, elaborando cardápios baseados
em FTP, comprovando o fornecimento de energia, macronutrientes, micronutrientes
prioritários e fibras, por faixa etária.

VI - Garan�r e comprovar o fornecimento semanal obrigatório de frutas in natura e
de hortaliças (200gramas/aluno/semana).

VII - Aplicar, sempre que possível, o IQCOSAN em todos os cardápios planejados,
visando garan�r a adequação, inclusive quanto à variedade de alimentos.

[1] Segundo a Nota Técnica nº 01/2014 – COSAN/CGPAE/DIRAE/FNDE, para o PNAE, são considerados doces e preparações doces: balas, confeitos, bombons,
chocolates e similares; bebidas lácteas; produtos de confeitaria com recheio e/ou cobertura; biscoitos e similares com recheio e/ou cobertura; sobremesas;
gelados comes�veis; doces em pasta; geleias de fruta; doce de leite; mel; melaço, melado e rapadura; compota ou fruta em calda; frutas cristalizadas; cereais
ma�nais com açúcar; barras de cereais. Para a leitura na íntegra, acesse: h�ps://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/pnae-area-gestores/pnae-notas-
tecnicas-pareceres-relatorios.

4. CONCLUSÃO

4.1. Uma alimentação adequada e saudável é requisito básico para a promoção e proteção da
saúde em qualquer fase da vida. No entanto, na infância, possibilita o crescimento e desenvolvimento em
todo o seu potencial. As en�dades de saúde nacional e internacional vêm maciçamente produzindo
documentos que demonstram a importância da formulação e da implantação de poli�cas públicas
efe�vas e integradas para a redução da morbi-mortalidade relacionada à alimentação inadequada42.
Nesse contexto, o PNAE tem papel protagonista para o alcance de qualidade de vida dessas crianças no
presente e, também, no futuro.

4.2. No cuidado da saúde da criança, a promoção de uma alimentação adequada e saudável
em tenra idade se torna um grande desafio e um aspecto fundamental para a promoção de sua saúde. A
nutrição e as prá�cas alimentares são prá�cas sociais, não podendo ser abordadas por uma única
perspec�va disciplinar, pois o significado do ato de nutrir, de comer, ultrapassa o mero ato biológico.
Assim, conforme as recomendações vigentes, deve haver a proteção ao aleitamento materno e a atenção
ao princípio da alimentação responsiva, com a necessidade de um amplo trabalho e ações integrando
nutricionistas, manipuladores de alimentos, professores, diretores e demais profissionais da educação
para o enfrentamento aos desafios e obstáculos.

4.3. O nutricionista, profissional da saúde inserido no contexto educacional, possui a
competência priva�va de planejamento de cardápios e, para além disso, de coordenar as ações de
alimentação e nutrição nos estados, Distrito Federal e nos municípios. Ou seja, compete a esse
profissional a promoção da saúde no ambiente escolar.

4.4. No entanto, sabe-se que a garan�a da Segurança Alimentar e Nutricional e do Direito
Humano à Alimentação Adequada, por meio do PNAE, é compromisso da gestão local e extrapola as
competências do nutricionista.

4.5. Assim, sugere-se que a presente Nota Técnica seja apresentada e discu�da com os
gestores locais e tomadores de decisão, para garan�r que o nutricionista receba o apoio necessário para
realizar os ajustes aqui recomendados.
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Anexo 1
 
DOZE PASSOS PARA UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

O Guia Alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos (2019), em consonância à procura por uma
Alimentação Saudável, traz os Doze (12) passos para uma Alimentação Saudável, a fim de orientar
famílias, educadores e profissionais nas suas diversas áreas do conhecimento em relação às
recomendações e informações sobre alimentação de crianças nos dois primeiros anos de vida com o
obje�vo de promover o crescimento e desenvolvimento adequados.

1) Amamentar até 2 anos ou mais, oferecendo somente o leite materno até 6 meses;

2) Oferecer alimentos in natura ou minimamente processados, além do leite materno, a par�r dos 6
meses;

3) Oferecer água própria para o consumo à criança em vez de sucos, refrigerantes e outras bebidas
açucaradas;

4) Oferecer a comida amassada quando a criança começar a comer outros alimentos além do leite
materno;

5) Não oferecer açúcar nem preparações ou produtos que contenham açúcar à criança até 2 anos de
idade;

6) Não oferecer alimentos ultraprocessados para a criança;

7) Cozinhar a mesma comida para a criança e para a família;

8) Zelar para que a hora da alimentação da criança seja um momento de experiências; posi�vas,
aprendizado e afeto junto da família;

9) Prestar atenção aos sinais de fome e saciedade da criança e conversar com ela durante a refeição;

10) Cuidar da higiene em todas as etapas da alimentação da criança e da família;

11) Oferecer à criança alimentação adequada e saudável também fora de casa;

12) Proteger a criança da publicidade de alimentos.
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Conheça mais sobre o Guia Alimentar para Crianças brasileiras menores de 2 anos acessando:
h�p://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/guia_da_crianca_2019.pdf
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FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

NOTA TÉCNICA Nº 8/2019/COSAN/CGPAE/DIRAE

PROCESSO Nº 23034.044163/2019-21

INTERESSADO: COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

1. ASSUNTO

1.1. Alimentação Vegetariana no Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.

2. REFERÊNCIAS

2.1. Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009.

2.2. Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013.

2.3. Guia Alimentar para a População Brasileira (Ministério da Saúde, 2014).

2.4. Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de Dois Anos (Ministério da Saúde, 2019).

3. ANÁLISE

3.1. A Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional (COSAN), da Coordenação Geral do Programa Nacional de
Alimentação Escolar (CGPAE), no cumprimento da sua missão de criar mecanismos gerenciais des�nados à promoção do Direito
Humano à Alimentação Adequada e ao es�mulo à inserção da Educação Alimentar e Nutricional no ambiente escolar, apresenta
seu entendimento e recomendações quanto ao fornecimento da alimentação vegetariana no PNAE.

4. DIREITO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL

4.1. A alimentação adequada e saudável é o direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de
qualidade, em quan�dade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base prá�cas
alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e
socialmente sustentáveis. É um direito fundamental do ser humano, inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à
realização dos direitos consagrados na Cons�tuição Federal, devendo o poder público adotar as polí�cas e ações que se façam
necessárias para promover e garan�r a segurança alimentar e nutricional da população (Brasil, 2006; Brasil 2011).     

5. ESCOLHA ALIMENTAR E CULTURA

5.1. A escolha alimentar é mul�fatorial, sendo a cultura determinante para tal. Dessa forma, a alimentação está
in�mamente ligada às nossas crenças, tabus, religiões, entre outros. Cabe ressaltar, dentro dessa perspec�va, que comer
expressa as relações sociais, valores, história do indivíduo e dos grupos populacionais e que reverbera diretamente na saúde e na
qualidade de vida (BRASIL, 2014).

5.2. Sendo assim, o respeito à diversidade e à cultura alimentar é uma premissa que não pode ser negligenciada, uma
vez que é parte da valorização do ser humano, além da sua condição biológica, enquanto protagonista das suas escolhas
alimentares. Para alteração de um padrão alimentar, considera-se a necessidade de trabalhar com as prá�cas referenciadas na
realidade local, problema�zadoras e constru�vistas, contemplando os constrastes e as desigualdades sociais que interferem no
direito universal à alimentação (BRASIL, 2014).

5.3.  O Guia Alimentar para População Brasileira (2014), publicado pelo Ministério da Saúde (MS), apresenta as
diretrizes alimentares oficiais para a população brasileira. No Guia há orientações para o consumo do grupo de carnes e ovos,
como parte de uma alimentação saudável. Destaca-se a seguinte parte: “Carnes de vários �pos e ovos são frequentemente
consumidos no Brasil como acompanhamento do feijão com arroz ou de outros alimentos de origem vegetal, sendo muito
valorizados em face do sabor que agregam à refeição. Possuem também em comum o fato de serem ricos em proteína e em
vitaminas e minerais.”

5.4. Ao final das orientações sobre este grupo de alimentos no documento referido (pág. 84), o MS ressalta o risco de
restrições alimentares para as pessoas e a necessidade de acompanhamento individual por um nutricionista quando isso ocorre:

“...embora o consumo de carnes ou de outros alimentos de origem animal, como o de qualquer outro grupo de alimentos, não
seja absolutamente imprescindível para uma alimentação saudável, a restrição de qualquer alimento obriga que se tenha
maior atenção na escolha da combinação dos demais alimentos que farão parte da alimentação. Quanto mais restrições,
maior a necessidade de atenção e, eventualmente, do acompanhamento por um nutricionista”. (grifo nosso)

5.5. Adicionalmente, o Guia Alimentar traz cinco princípios que nortearam sua elaboração, premissas que evidenciam
o cuidado com uma alimentação adequada e saudável respeitando as caracterís�cas da comunidade:

1.Alimentação é mais que ingestão de nutrientes.

2.Recomendações sobre alimentação devem estar em sintonia com seu tempo.

3.Alimentação adequada e saudável deriva de sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável.

4. Diferentes saberes geram o conhecimento para a formulação de guias alimentares.
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5.Guias alimentares ampliam a autonomia nas escolhas alimentares.

5.6. O Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de Dois Anos (BRASIL, 2019) preconiza que assim como as
demais, a criança vegetariana deve ser amamentada por 2 anos ou mais e, nos primeiros 6 meses, só receber leite materno. A
par�r dos 6 meses de idade, se a criança ainda for amamentada, parte considerável do cálcio que ela necessita vem do leite
materno, porém o restante deve vir dos alimentos de origem vegetal.

5.7. Nos primeiros 6 meses de vida, se a criança não for amamentada, os leites de origem vegetal ultraprocessados,
como leite de soja, coco, arroz, aveia, grão de bico, entre outros, não subs�tuem a amamentação. Esses subs�tutos do leite
materno trazem riscos para o crescimento e o desenvolvimento da criança. Além disso, para que a criança pra�que o
vegetarianismo é necessário atenção redobrada à escolha dos alimentos e suas combinações, a fim da garan�a de todos os
nutrientes necessários da criança nessa fase da vida.

5.8. Segundo o documento citado,
“É fundamental que a criança vegetariana, como qualquer outra criança, seja acompanhada por profissionais de saúde que
monitorem o seu crescimento e desenvolvimento, orientem sobre sua alimentação e sobre a suplementação com vitaminas e
minerais.” (BRASIL, 2019) (grifo nosso)

6. VALOR NUTRICIONAL COMPARADO ÀS NORMAS DO PNAE

6.1. Nos cardápios avaliados durante os anos de 2018 e 2019 pela COSAN com a re�rada dos alimentos fontes de
proteínas animal, as subs�tuições mais frequentes foram: proteína texturizada de soja (PTS), leite de arroz, pasta de amendoim e
leite de aveia. Como se pode observar na Tabela 1, a diferença de composição nutricional é grande.

 

6.2. Tabela 1: Composição Nutricional da PTS, Carne de boi, Carne de frango e Carne de peixe em 100 gramas.

 PTS hidratada e
cozida

Carne de
boi

Carne de
frango

Carne de
peixe

Leite de
arroz

Leite de
aveia

Leite de
vaca

Kcal 172 155 109 96 66 44,6 64

Carboidratos
(g) 10 0 0 0 14 7 9,08

Proteínas(g) 17 20,7 22,2 20,8 0 1 6,4

Lipídios (g) 9 7,37 1,63 1,7 1,1 1,4 7,14

Cálcio (mg)  5 11 10 118 INE* 232

Ferro (mg) 2,5 1,92 0,89 0,56 0,2 INE* 0,1

Magnésio
(mg) 11 23 25 27 11 INE* 25

Zinco (mg) 2 4,31 0,66 0,33 0,47 INE* 0,74

Vitamina C
(mg) 0 0 0 0 0 INE* 2,9

Vitamina A 
(mcg) 0 0 0 0 7,8 INE* 269

Fibras (g) 6 0 0 0 0 0 0

Fontes: UNIFESP, 2016; UNICAMP, 2011; IBGE, 2011.

*INE= Informação não encontrada

 

6.3. Kers�ng et al. (2018), em uma revisão sistemá�ca, afirmaram que existe o risco de múl�plas deficiências
nutricionais, aumentando problemas com a saúde e com distúrbios do desenvolvimento, frente a uma dieta estritamente
vegetariana em crianças e adolescentes. Argumentaram que, mesmo quando o quan�ta�vo dos nutrientes se assemelham, a
biodisponibilidade, em geral, é inferior.

6.4. Num estudo para avaliar a qualidade das proteínas de vários alimentos, Pires et al. (2011) demonstraram que a
PTS tem coeficiente de eficácia proteíca (PER) de 2,97 (68,48% de PER rela�vo comparado à caseína) e que o escore químico de
aminoácidos corrigidos pela diges�bilidade (PDCAAS) aparece com os aminoácidos sulfurados (me�onina+cisteína) como
limitantes e ainda triptofano com quan�dades diminuídas. Para melhor entendimento desses resultados é importante entender
que o valor proteico de uma mistura de alimentos é determinado pela composição química, pelo teor total de nitrogênio e pela
diges�bilidade. Assim, são usados 2 coeficientes como norteadores: a) PER: o método usado para definir o PER relaciona o ganho
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de peso dos animais com o consumo de proteína; e b) PDCAAS: medida aceita, atualmente, para determinar a qualidade da
proteína. Usa o escore químico da proteína e corrige o mesmo pela sua diges�bilidade. O padrão de referência é a necessidade
de aminoácidos para crianças entre 2 a 5 anos de idade.

6.5. Esse mesmo trabalho ainda apontou que as  proteínas do trigo e do milho foram as de mais baixa qualidade ao se
avaliar o escore químico aminoacídico, pois �veram como limitantes, além da lisina, os aminoácidos isoleucina, a me�onina,
cisteína, a treonina e a valina.

6.6. Em relação aos micronutrientes, Serra et al. (2009) avaliaram a resposta dos mesmos depois da aplicação do
glifosato, herbicida amplamente usado em cultura de soja transgênica. Os resultados demonstraram que o herbicida interferiu
de forma nega�va na eficiência nutricional da planta e nos teores totais de N, Mn, Cu, Zn e Fe.

6.7. Especificamente, o zinco é um micronutriente com papel bem definido no sistema imune, na diferenciação celular,
síntese proteica e metabolismo celular. Sua deficiência está associada ao retardo do crescimento, anomalias, maturação tardia e
aumento de risco para doenças infecciosas (diarreias e infecção do trato respiratório inferior) entre crianças e adolescentes
(LAMBERTI et al., 2016).A

6.8. soja e outras leguminosas, além de não serem boas fontes de zinco têm a absorção mais baixa que a dos produtos
animais. Segundo Messina et al. (2017) o status de zinco não é fácil de avaliar em indivíduos que consomem poucos produtos de
origem animal, sendo necessário considerar o uso de alimentos for�ficados com zinco e/ou tomar um suplemento desse
mineral.

6.9. André et al. (2018), em revisão sistemá�ca sobre os indicadores associados à anemia ferropriva em crianças
brasileiras abaixo de 5 anos, chegaram a 11 ar�gos que totalizaram 8.307 indivíduos e prevalências que variaram entre 20,9 a
65,45%. Só foram incluídos trabalhos que �vessem sido realizados após a for�ficação de farinhas, demonstrando como a anemia
ferropriva em crianças ainda é um problema de saúde pública no Brasil.

6.10. A deficiência de ferro é ainda mais comum em crianças que seguem dietas vegetarianas. Isso se deve a alguns
fatores como: o ferro presente é o menos biodisponível (não- heme), a presença aumentada de fitatos, oxalatos e compostos
fenólicos (potentes inibidores da absorção de ferro) (PAWLAK e BELL, 2017).

6.11. Ainda é preciso considerar que apesar da quan�dade rela�vamente alta de ferro na PTS, sua forma não-heme não
garante boa absorção em comparação à forma heme presente nos alimentos de origem animal. Além do que uma ingestão
alimentar aumentada de ferro não significa um melhor status de ferro sérico (HAIDER et al., 2018; SHURMANN et al., 2017).

6.12. O cálcio tem papel fundamental em várias vias no organismo humano, mas na infância e na adolescência o
consumo adequado irá garan�r uma densidade mineral normal ao longo da vida. O maior risco de fratura óssea vem sendo
descrito em veganos e podem se relacionar à baixa ingestão de cálcio (PAWLAK e BELL, 2017). Agnoli et al. (2017) corroboram
com o que foi exposto anteriormente, pois em uma revisão de literatura observaram menor ingestão de cálcio por crianças
vegetarianas.

6.13. Na Tabela 1, quando comparados alimentos de origem animal e vegetal,  a vitamina A também se destaca como
nutriente limitante. A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS) observou que 17,4% das crianças
apresentavam níveis inadequados de vitamina A. As maiores prevalências foram encontradas no Sudeste (21,6%) e Nordeste
(19%) do país (BRASIL, 2009), enquanto a anemia ferropriva apresentou uma prevalência de 20,4% das crianças avaliadas pela
PNDS, sendo  o Nordeste  a região com taxa significa�vamente igual ou maior que 25,5%  (BRASIL, 2009).

7. VEGETARIANISMO NA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS

7.1. Segundo a Sociedade Vegetariana Brasileira, é considerado vegetariano todo aquele que exclui de sua alimentação
todos os �pos de carne, aves e peixes e seus derivados, podendo ou não u�lizar la�cínios ou ovos (SVB, 2012).

7.2. O indivíduo que segue a dieta vegetariana pode ser classificado de acordo com o consumo de subprodutos
animais (ovos e la�cínios):

7.2.1. - Ovolactovegetariano é o vegetariano que u�liza ovos, leite e la�cínios na alimentação.

7.2.2. - Lactovegetariano é o vegetariano que não u�liza ovos, mas faz uso de leite e la�cínios.

7.2.3. - Ovovegetariano é o vegetariano que não u�liza la�cínios mas consome ovos.

7.2.4. - Vegetariano estrito é o vegetariano que não u�liza nenhum derivado animal na sua alimentação. É também
conhecido como vegetariano puro.

7.3. A adoção de dietas vegetarianas para crianças e adolescentes tem sido objeto de ampla discussão dentro da
comunidade cien�fica e o consenso ainda está longe de ser alcançado. A Academia Real de Medicina da Bélgica (ARMB, 2018)
divulgou uma nota a qual não recomenda esse �po de restrição para o público infanto-juvenil.

7.4. Segundo a AMRB (2018) a dieta fundamentada apenas por vegetais induz a desequilíbrios que têm impactos
diferentes sob os indivíduos. É hipercalêmica, hiperfosfatêmica, hipoférrica, deficiente em zinco e em cobalamina. O excesso de
fósforo e a falta de cálcio podem ser responsáveis   pelo hiperpara�reoidismo secundário de origem nutricional. A relação entre a
quan�dade de zinco e ferro (quando o consumo desse úl�mo ficar elevado) e os desequilíbrios entre os nutrientes essenciais
afetam a biodisponibilidade dos mesmos. Embora ainda seja possível corrigir deficiências com suplementos, o tratamento de
desequilíbrios é mais di�cil.

7.5. A vitamina B12 é um nutriente limitador em dietas vegetarianas, principalmente em crianças, havendo relatos de
sintomas clínicos graves de deficiência desse nutriente em bebês de mães veganas, por exemplo. Por isso, existe a orientação
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para suplementação crônica desse nutriente em adeptos a esse �po de restrição (KERSTING et al., 2018; SCHURMANN et al.,
2017).

7.6. Segundo Agnolli et al. (2017), em revisão sistemá�ca, a deficiência de vitamina B12 se desenvolve gradualmente,
uma vez que o �gado faz reserva desse micronutriente. Ainda que a ingestão de folato seja alta para esse grupo, não previne os
efeitos deletérios da deficiência de cobalamina no sistema nervoso. Ainda de acordo com esses autores, o status sérico de B12
em crianças e adolescentes é inconclusivo na maioria dos estudos, reafirmando a necessidade de suplementação.

7.7. Ainda sobre o valor nutricional das dietas vegetarianas é importante discorrer sobre os ácidos graxos essenciais,
ácido linoleico (18:2n-6) e ácido linolênico (18:3n-3). As principais fontes dos ácidos graxos n-3 são os peixes, então, vegetarianos
tendem a ter alta ingestão do ácidos graxos n-6 e quan�dades marginais dos n-3. Os níveis sanguíneos de ácido
eicosapentaenóico e do ácido docosahexaenóico foram encontrados em quan�dades reduzidas em indivíduos vegetarianos em
relação aos onívoros (WINCKEL et al, 2011).

7.8. É relevante ressaltar que 96,5% da soja produzida no Brasil são organismos gene�camente modificados (OGM),
também conhecidos como transgênicos, de acordo com o Conselho de Informações sobre Biotecnologia (CIB, 2018).  Os OGM
são aqueles que têm seu material gené�co modificado pela introdução de um ou mais genes através de técnica de biologia
molecular. Tem como obje�vo dar caracterís�cas novas às plantas que melhoram a produção. Atualmente, a transgenia é
incipiente para proporções amplas de uso, causando riscos reais e imprevisíveis. Assim, a comunidade cien�fica recomenda o
princípio da precaução, visando proteger a vida diante das incerteza cien�ficas legislando de forma preven�va (RIBEIRO e
MARIN, 2012).

7.9. A grande questão na u�lização dos transgênicos é que seus efeitos não podem realmente ser previstos. São riscos
à saúde humana, ao ambiente e à estrutura agrícola local, pois, a inserção de novas construções no genoma de um organismo
supõe a melhora de suas propriedades, úteis ao ser humano e a redução nos custos da produção. Os OGM adquirem, também,
um conjunto de novas qualidades devido às a�vidades pleiotrópicas da nova proteína e às propriedades da própria construção,
incluindo instabilidade e seus efeitos regulatórios sobre os genes vizinhos (COSTA et al., 2011).

7.10. A proteína da soja vem sendo estudada há tempos por sua alta alergenicidade (MESSINA et al., 2017). Nos Estados
Unidos é uma das oito proteínas responsáveis por 90% das reações alérgicas alimentares. A prevalência de alergia à proteína de
soja entre todas as crianças foi de 0,4%, ligeiramente superior à prevalência entre crianças (0,3%) até os 2 anos de idade (GUPTA
et al., 2011).  Revisão recente sobre o tema na Europa chegou a resultados semelhantes, com prevalência de alergias à soja em
0,5% da população (NWARU et al., 2014).

7.11. Quanto à u�lização do amendoim como subs�tuto para o alimento de origem aninal deve-se considerar que essa
 leguminosa é alergênica. A alergia ao amendoim pode ser severa e se prolongar por toda vida ou pode ser transitória (RAMOS et
al., 2013). O outro risco de seu uso ro�neiro é a contaminação por aflatoxina, uma micotoxina que pode levar ao câncer
hepá�co.

7.12. O interesse pelas dietas vegetarianas cresce no mundo todo por várias razões. Os autores e en�dades que
aprovam a opção para crianças e adolescentes, o fazem com várias restrições (AGNOLLI et al., 2017; CRN-3, 2012; WINCKEL et
al., 2011; ADA, 2009), recomendando acompanhamento permanente desses indivíduos, uma vez que não é simples garan�r a
segurança alimentar e nutricional a esse público frente ao vegetarianismo. Adequações quanto aos nutrientes limitantes, quanto
ao risco de alergias e à contaminação por toxinas são necessárias. Inclusive, esses mesmos autores admitem que a alimentação
vegetariana pode ser vista sob uma perspec�va individual no caso de crianças e adolescentes. Entretanto, não recomendam a
adoção do vegetarianismo em populações e nem como polí�ca pública.

7.13. Winckel et al. (2011) discorreram que, apesar de aceitar a possibilidade da dieta vegetariana em crianças, quanto
mais restrita a dieta e quanto mais jovem a criança, maior o risco de deficiências nutricionais. Outra revisão importante
demonstrou que os dados disponíveis não permitem conclusões firmes sobre os bene�cios ou riscos das dietas vegetarianas
atuais relacionadas ao estado nutricional ou de saúde de bebês, crianças e adolescentes. Além da escassez e heterogeneidade
dos estudos, em geral, ainda não houve nenhum acompanhamento de longo prazo (SHURMANN et al., 2017).

7.14. Em discussão sobre o vegetarianismo,  Kers�ng et al. (2018)  também afirmaram que a situação atual de estudos
não permite uma conclusão válida sobre a prá�ca nutricional e o estado de saúde das crianças vegetarianas na Alemanha. E que,
até o momento, não há argumentos convincentes sobre os bene�cios das dietas vegetarianas para a saúde sobre os padrões
comprovados. Para esses autores, mesmo com dietas lacto-ovo-vegetarianas, o suprimento seguro de nutrientes essenciais deve
ser esclarecido em fases de risco, como gravidez e infância, mas também durante a puberdade. Em casos individuais,
recomenda-se aconselhamento nutricional e suplementação especial de nutrientes. 

7.15. A ARMB (2018) considerou, como já citado, que a dieta vegetariana é inadequada e, portanto, não recomendada
para bebês, crianças e adolescentes, bem como para mulheres grávidas e lactantes. O autor complementou afirmando que, no
caso de adoção da dieta, os suplementos e o acompanhamento médico são obrigatórios para prevenirem os desequilíbrios
metabólicos.

7.16. O Conselho Federal de Nutricionistas (CFN), ao ser ques�onado sobre o assunto, emi�u um parecer técnico não
recomendando a re�rada de produtos de origem animal da alimentação escolar. O MS manifestou o mesmo posicionamento e
afirmou que a re�rada de forma grada�va, defini�va e total de produtos de origem animal da alimentação escolar, sem
acompanhamento individualizado de um nutricionista, pode trazer prejuízos à saúde e à nutrição de escolares. O órgão afirma
que essa re�rada não se jus�fica por desconsiderar as recomendações oficiais para uma alimentação adequada e saudável do
Guia Alimentar para a População Brasileira. Afirmou ainda que não existem evidências, do ponto de vista da saúde pública, que
jus�fiquem tal conduta.
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7.17. Silveira et al. (2017) enfa�zaram que, embora o vegetarianismo esteja associado a uma dieta mais saudável e,
consequentemente, à prevenção de maus resultados para a saúde, pode ter a preocupação pelos seus adeptos em uma busca
por fontes proteicas alterna�vas  que podem resultar no aumento do consumo de ultraprocessados, muitos especialmente
formulados para este fim. O estudo observou que ser vegetariano, independentemente do nível de restrição, não protege
inerentemente os indivíduos de sobrepeso ou obesidade. O consumo excessivo de bebidas açucaradas e de alimentos
ultraprocessados estava associado ao excesso de peso, considerando que sem orientação adequada, os vegetarianos correm o
risco de desenvolver um padrão alimentar potencialmente prejudicial à saúde. Seguem os autores:

“No entanto, é importante que os profissionais de saúde, especialmente os nutricionistas (no Brasil, profissionais que possuem a
função privada de prescrição dieté�ca), não assumam rapidamente uma relação entre vegetarianismo e dieta saudável. Em vez
disso, devem proceder a uma avaliação completa dos hábitos e comportamentos alimentares, dada a complexidade no
gerenciamento das necessidades nutricionais desses indivíduos, tanto em relação às deficiências de micronutrientes quanto ao
consumo excessivo de alimentos ultraprocessados e bebidas açucaradas” (SILVEIRA, 2017).

 

8. AS DIRETRIZES E NORMAS RELACIONADAS COM A FORMAÇÃO DE HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS E O PNAE

8.1. Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 2014) é necessário ampliar a autonomia das
escolhas alimentares. Para tanto, o fortalecimento das pessoas, das famílias e das comunidades é primordial.

8.2. Uma alimentação saudável não é apenas uma escolha individual. Questões econômicas, polí�cas, culturais ou
sociais podem influenciar de forma posi�va ou nega�va no comportamento e hábitos alimentares das pessoas (BRASIL, 2014). 

8.3. As normas que regem o PNAE também se preocupam com escolhas que respeitem a cultura e a diversidade
alimentar local, abrangendo, inclusive, ações de educação alimentar e nutricional, as quais são atendidas no ar�go, parágrafos e
incisos da Resolução CD/FNDE nº 26/2013 abaixo:

“Art. 13 Para fins do PNAE, será considerada Educação Alimentar e Nutricional – EAN o conjunto de ações forma�vas, de prá�ca
con�nua e permanente, transdisciplinar, intersetorial e mul�profissional, que obje�va es�mular a adoção voluntária de prá�cas
e escolhas alimentares saudáveis que colaborem para a aprendizagem, o estado de saúde do escolar e a qualidade de vida do
indivíduo.

§1º As EEx. poderão considerar ações de EAN, entre outras, aquelas que: [...]

VI – favoreçam os hábitos alimentares regionais e culturais saudáveis;

VII – es�mulem e promovam a u�lização de produtos orgânicos e/ou agroecológicos e da sociobiodiversidade; [...]”

8.4. No que se refere aos cardápios planejados para o PNAE, a Lei n° 11.947/2009 informa que aqueles deverão ser
elaborados por nutricionistas, respeitando-se as recomendações nutricionais, os hábitos alimentares, a cultura e a tradição
alimentar local.

8.5. No intuito de atender ao direito universal dos estudantes à alimentação escolar, o parágrafo 2º  prevê que “A
alimentação escolar é direito dos alunos da educação básica pública e dever do Estado e será promovida e incen�vada com vistas
no atendimento das diretrizes estabelecidas nesta Lei.”

8.6. Regulamentando a questão, o ar�go 14 da Resolução CD/FNDE nº 6/2013 determina que os cardápios da
alimentação escolar devem ser elaborados com gêneros alimen�cios básicos (aqueles indispensáveis à promoção de uma
alimentação saudável), respeitando os hábitos alimentares, a cultura alimentar do local, pautando-se na sustentabilidade, safras
e diversificação agrícola da região.

8.7. No ano de 2014, a Lei 12.982 alterou disposi�vo da Lei 11.947/2009 determinando que:
Para os alunos que necessitem de atenção nutricional individualizada em virtude de estado ou de condição de saúde específica,
será elaborado cardápio especial com base em recomendações médicas e nutricionais, avaliação nutricional e demandas
nutricionais diferenciadas, conforme regulamento (art 12).

8.8. Nessa leitura, os estudantes que estão inseridos em hábitos alimentares vegetarianos, por opção pessoal
ou familiar ou outras condições especiais, têm assegurado, no âmbito do PNAE, o fornecimento de alimento adequado à sua
opção/condição.

9. CONCLUSÃO

9.1. Diante do exposto, conclui-se que a apresentação da alimentação vegetariana pode ser vantajosa para crianças e
adolescentes como escolha individual/familiar, quando muito bem orientada e adotada, mas não a sua imposição
indiscriminada para estudantes por meio de uma  polí�ca pública universal de garan�a da Segurança Alimentar e Nutricional e
do Direito Humano à Alimentação Adequada como se propõe o PNAE.

9.2. O indivíduo tem autonomia para decidir qual alimento irá consumir e se seguirá padrões alimentares específicos.
Entretanto, enquanto polí�ca pública universal, a alimentação vegetariana não é aconselhável porque além de aspectos como
respeito à cultura e às normas legais e deficiências nutricionais, ela necessita de diagnós�co e de acompanhamento sistemá�co
do estado nutricional com monitoramento individualizado, o que se torna inviável no ambiente escolar.

9.3. A determinação e a imposição da restrição de alimentos de origem animal indiscriminadamente, para todos os
escolares, inclusive para aqueles que possuem o gosto, o hábito e a cultura alimentar de consumir este grupo, sem opções de
preparações com proteína animal, é uma clara violação de direitos.

9.4. Caso se opte pela re�rada da proteína animal em dias da semana específicos, deve-se garan�r e comprovar o
aporte diário de energia, macronutrientes, micronutrientes prioritários e fibras, conforme determinação legal.
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9.5.  É importante registrar ainda que, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 26/2013, quaisquer alterações
significa�vas em cardápios da alimentação escolar deverão ser testadas previamente por meio do Teste de Aceitabilidade,
conforme a metodologia definida pelo FNDE, sendo que o índice de aceitabilidade dever ser, no mínimo, de 90% para Resto
Ingestão e de 85% para Escala Hedônica.

9.6. Do mesmo modo, deve-se  comprovar o fornecimento semanal obrigatório de frutas in natura e de hortaliças
(200gramas/aluno/semana) e evitar as subs�tuições de proteína animal por alimentos/produtos ultraprocessados.

9.7. Por fim, destaca-se que tais recomendações vão ao encontro da necessidade de respeito à autonomia profissional
do nutricionista, bem como do seu dever, na qualidade de responsável técnico pela alimentação escolar, de pautar sua prá�ca na
ciência da nutrição e nas recomendações oficiais, em defesa do Direito à Saúde, do Direito Humano à Alimentação Adequada e
da Segurança Alimentar e Nutricional de indivíduos e cole�vidades.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE
COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DA ALIMENTAÇÃO

 
  

Informação n° 1463 /2016- Coefa/Cgpae/Dirae/FNDE

 
  Assunto: Análise do art. 5º, §  1º, da Lei nº 11.947, de 16 de junho de

2009, referente à conta específica do PNAE.
 

1. Trata a presente informação da análise do art. 5º, § 1º, da Lei nº
11.947, de 16 de junho de 2009, transcrito abaixo:

Art. 5º Os recursos financeiros consignados no orçamento da
União para execução do PNAE serão repassados em parcelas
aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às escolas
federais pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE, em conformidade com o disposto no art.
208 da Constituição Federal e observadas as disposições
desta Lei.
§ 1º  A transferência dos recursos financeiros, objetivando a
execução do PNAE, será efetivada automaticamente pelo
FNDE, sem necessidade de convênio, ajuste, acordo ou
contrato, mediante depósito em conta corrente específica.
(grifo nosso)

2. O artigo acima fora regulamentado pelo art. 38, inciso VII, da
Resolução CD/FNDE Nº 26, de 17 de junho de 2013, conforme se vê abaixo;

Art. 38 (...)
VII – os recursos financeiros de que trata o inciso
anterior são creditados, mantidos e geridos em conta
corrente específica para o Programa, a ser aberta pelo
FNDE em agência e banco indicados pela EEx., dentre
aqueles previstos no Decreto nº 7.507/2011 que mantêm
parceria  com o FNDE, conforme relação divulgada em
www.fnde.gov.br;

3. Cumpre informar que, a análise em tela foi motivada por meio de
consulta feita a esta Coordenação de Execução Financeira – COEFA, pela
Coordenação de Monitoramento e Avaliação do PNAE, através do Memorando
7552/COMAV, SEI (0076480), tendo como destaque o item 2.4.1, a saber:

“EExs podem mesmo depositar recursos financeiros
próprios (contrapartida) na conta específica do PNAE?”

4. O motivo ensejador da análise do art. 5º, §1º, da Lei nº 11.947/2009
é verificar a possibil idade de a Entidade Executora depositar recursos
financeiros, considerados como contrapartida, na conta específica do PNAE,
conforme acima.
5. Ao analisar o art. 5º, §1º, da Lei nº 11.947/2009, juntamente com o
art. 38, da Resolução CD/FNDE Nº 26/2013, depreende-se que a conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE é exclusiva para a
movimentação dos recursos financeiros creditados pelo FNDE, não sendo
recomendável o crédito na conta em tela de recursos financeiros provenientes
de outras fontes.
6. O entendimento acima é reforçado pela definição do adjetivo
“específico”, dada pelo “Novo Dicionário Aurélio” (FERREIRA, Aurélio Buarque
de Holanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. 2ª edição, revista e
aumentada. 38ª impressão. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. p. 701), que
significa: “relativo a, ou próprio de espécie”, “exclusivo” e “especial”.
7. Além dos artigos acima mencionados, é necessária uma análise do
art. 38, inciso XX, alíneas "a", "b" e "c",  da Resolução CD/FNDE Nº 26/2013,
conforme transcrito
abaixo:                                                                                                                                            
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 Art. 38 (...)
XX – o saldo dos recursos recebidos à conta do PNAE
existente em 31 de dezembro de cada ano será
reprogramado para o exercício seguinte, e a critério do
FNDE, o aceite poderá ser condicionado à análise de
informações referentes à execução do Programa;
a) a reprogramação de que trata este inciso fica l imitada
em até 30% dos valores repassados no respectivo
exercício;
b) na hipótese do saldo de que trata a alínea anterior
ultrapassar a 30% do total de recursos disponíveis no
exercício, os valores excedentes serão deduzidos do
repasse do exercício subsequente;
c) considera-se total de recursos disponíveis no
exercício, o somatório dos valores repassados no ano, de
eventuais saldos reprogramados de exercícios anteriores
e de rendimentos de aplicações no mercado financeiro;

8. Como se vê, a Legislação do PNAE prevê a reprogramação do saldo
disponível na conta do Programa, para ser uti l izado no exercício subsequente,
no entanto há a possibil idade de dedução desse saldo, caso ultrapasse a 30%
dos recursos disponível no exercício.
9. Isto posto, caso haja créditos de recursos próprios da Entidade
Executora - EEx. na conta específica do PNAE, o cálculo para verificar o saldo
excedente na conta do Programa poderá ser prejudicado, acarretando um valor a
ser deduzido dos repasses previstos a EEx. acima do previsto.
10. Diante do exposto, conclui-se que a conta específica do PNAE é
exclusiva para a transferência dos recursos financeiros do FNDE, não sendo
recomendável o deposito de recursos provenientes de outras fontes. Além disso,
caso haja depósitos de recursos próprios na conta ora analisada, poderá haver
prejuízos à Entidade Executora em decorrência do cálculo para verificar o saldo
excedente disponível na conta, previsto no inciso XX, art. 38, da Resolução
CD/FNDE Nº 26/2013.
11. Encaminha-se à Coordenação-Geral do PNAE para apreciação.

 
 

Valmo Xavier da Silva
Coordenador de Execução Financeira da Alimentação

 
12. De acordo.
 

Karine Silva dos Santos
Coordenadora-Geral do PNAE - Substituta

 

Documento assinado eletronicamente por KARINE SILVA DOS SANTOS,
Coordenador(a)-Geral do Programa Nacional de Alimentação
Escolar, Substituto(a), em 26/09/2016, às 10:54, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por VALMO XAVIER DA SILVA,
Coordenador(a) de Execução Financeira da Alimentação Escolar, em
26/09/2016, às 13:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://www.fnde.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0150553 e o código CRC FE6DEC6E.

Referência: Processo nº 23034.022428/2016-97 SEI nº 0150553

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://www.fnde.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

NOTA TÉCNICA Nº 5007/2016/COSAN/CGPAE/DIRAE

PROCESSO Nº 23034.035344/2016-13

INTERESSADO: COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Assunto: Especificação de gêneros alimen2cios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.

DO OBJETIVO

1.         Este documento tem como obje#vo apresentar os principais elementos que devem ser observados na especificação dos gêneros alimen0cios adquiridos para o
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.

2.         Sendo assim, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, no cumprimento da sua missão de criar mecanismos gerenciais des#nados à promoção
do direito humano à alimentação adequada no âmbito do PNAE, propõe orientações para a correta especificação de gêneros alimen0cios pelas En#dades Executoras
(EEx.), com intuito de auxiliar os nutricionistas e gerar impactos posi#vos na execução do Programa.

3.         O desenvolvimento desta Nota Técnica sobre o tema proposto foi influenciado por situações e dificuldades vivenciadas pelos Nutricionistas Responsáveis Técnicos
das EEx. no co#diano das compras para a alimentação escolar.

DO CONTEXTO

4.         As pessoas Asicas e as empresas privadas, antes de efetuarem uma compra ou contratarem um serviço, pesquisam o melhor preço, as melhores condições, a
qualidade do produto ou serviço, a garan#a, entre outros aspectos.  Para o Programa Nacional de Alimentação Escolar essa postura não poderia ser diferente por
gerenciar recursos públicos e, ainda, possuir o dever de prestar contas perante a sociedade. Se para as pessoas Asicas e empresas privadas tal postura é faculta#va, para a
Administração Pública é uma obrigação, considerando que esta possui o dever de observar determinados princípios e leis que regem as condições para realizar compras e
contratar serviços.

5.         As diretrizes que regem as compras públicas determinam a maneira pela qual a Administração deve anunciar o que ela necessita comprar/contratar, ou seja, o
objeto do processo licitatório. Este deve ser feito por meio do projeto básico ou do termo de referência, elaborado pelo Responsável Técnico do PNAE, que constará
como anexo ao edital do certame e estará disponível para acesso ao público com a finalidade de garan#r transparência e credibilidade à Administração.

6.         A Cons#tuição Brasileira (CF/1988), em seu ar#go 22, inciso XXVII, determina a competência priva#va à União de legislar sobre normas gerais de licitação e
contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas, fundacionais da União, Estado, Distrito Federal e Municípios, empresas
públicas e sociedade de economia mista.

7.         Em 21 de junho de 1993 foi promulgada a Lei de nº 8.666, conhecida também como a Lei das Licitações, que estabeleceu as normas gerais sobre licitações e
contratos administra#vos. Em seu ar#go 3º a lei informa que a licitação des#na-se "a garan#r a observância do princípio cons#tucional da isonomia e a selecionar a
proposta mais vantajosa para a administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administra#va, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento obje#vo e dos que lhes são correlatos"
(BRASIL, 1993).

8.         O processo licitatório, em todas as modalidades, possui fases que devem ser rigorosamente respeitadas. Dentre elas, existe a de especificar minuciosamente o
produto a ser adquirido ou serviço a ser contratado, que é um pressuposto para o sucesso de tal processo. Ressaltando-se que tal descrição não deve ser omissa ou
tendenciosa, passiva à nulidade do edital, conforme afirma Meirelles (2010):

 Nulo  é  o  edital  omisso  em pontos  essenciais,  ou que  contenha disposições  discricionárias  ou preferenciais,  o  que  ocorre quando a  descrição do objeto  da licitação  é

tendenciosa, conduzindo a licitante certo, sob a falsa aparência de uma convocação igualitária” (MEIRELLES, 2010, p. 288).

9.         No co#diano das compras para alimentação escolar, a falta de especificação dos gêneros alimen0cios e/ou especificação incorreta tornou-se um dos grandes
entraves do processo de compras. Atraso no atendimento da necessidade do solicitante, não comprar o que realmente é necessário, aumento dos custos durante o
processo, retrabalho, dentre outros, são alguns dos impactos nega#vos resultantes de especificação incorreta dos gêneros.

10.       A especificação completa dos gêneros que se pretende adquirir, sem indicação de marca, é a primeira exigência posta na Lei, em seu art. 15, § 7º. Saliente-se que
a eleição da marca ou a adoção do estândar próprio (modelo padrão) somente pode acontecer mediante prévia e devida jus#fica#va, lastreada, conforme o caso, em
estudos, laudos, perícias e pareceres técnicos, em que as vantagens para o interesse público fiquem clara e sobejamente demonstradas, sob pena de caracterizar fraude
ao princípio da licitação. Nada, portanto, pode ficar ao critério subje#vo, discricionário, da autoridade administra#va, bem como da Comissão Permanente de Licitação,
que irá julgar as propostas.

11.       É necessário que sejam definidos limites para o prazo de vencimento da validade dos produtos a serem adquiridos. Estes limites devem considerar as condições de
guarda, armazenamento e o tempo para a u#lização do produto adquirido por meio de licitação ou chamada pública.

 12.      A Lei nº 8.666/93 impõe a obrigatoriedade de a administração definir, de maneira clara e precisa, o objeto de sua licitação. Dessa forma, deve o instrumento
convocatório da licitação a ser instaurada, determinar adequadamente o seu objeto, indicando as qualidades e quan#dades desejadas.

13.       Em primeiro lugar, quanto à qualidade, deverá haver completa especificação do material para que o órgão, comprando A, B e C, não receba D, E e F, sendo estes de
qualidade inferior ou diferentes dos que constam da relação originária. Quanto à quan#dade, deverá haver clara definição das unidades a serem adquiridas. Por fim,
diligenciará a administração para que o material adquirido, perecível ou não, seja bem armazenado.

14.       Não é lícito à administração, no entanto, incluir caracterís#cas excessivas ou irrelevantes ao atendimento de sua necessidade. Não pode, assim, a definição do
objeto ser u#lizada como mecanismo para afastar potenciais interessados. Apenas especificações relevantes, essenciais à sa#sfação do interesse da administração e com
o conhecimento do Nutricionista Responsável Técnico, é que poderão ser apontadas, jus#ficadamente, sob pena de infringência do disposto no § 1º do art. 3º da Lei nº
8.666/93.

15.        Anexo  a  esta  Nota  Técnica,  propomos  a  descrição  dos  elementos  mínimos  básicos  para  elaborar  a  especificação  da  pauta  de  compra  que  compõe  a
licitação/chamada pública de alimentos e produtos para a alimentação escolar. Neste sen#do, a especificação correta dos gêneros alimen0cios é fator primordial para
uma boa contratação e, para o alcance desta,  é fundamental a par#cipação do Nutricionista Responsável Técnico,  o qual  deverá assinar e carimbar o documento
elaborado. Uma especificação adequada é aquela que:

apresenta o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar, bem como avaliar o custo do obje#vo da licitação;

é elaborada com base em estudos técnicos preliminares que assegurem a viabilidade do fornecimento; e

descreve as necessidades concretas do que se pretende contratar, sem ser influenciada por modismos, tecnicismos ou por preferências pessoais do demandante.

16.       A fim de não incorrer em erros de especificação dos gêneros, em um primeiro momento, seria interessante uma conscien#zação das áreas envolvidas quanto à
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importância da especificação correta e os impactos. Reuniões e palestras, envolvendo o setor de compras das EExs., seria uma das formas de abordar o assunto. É de
suma importância que o solicitante e o almoxarifado entendam esta questão e se esforcem no sen#do de minimizar os erros.

17.  Em seguida,  é  fundamental  adotar  uma padronização  quanto à  especificação de materiais.  Entre  muitos,  alguns  dos  obje#vos  de se  u#lizar  um  padrão de
especificação seriam: a) facilitar as coletas de preços; b) facilitar a negociação entre fornecedor e comprador; c) agilizar o processo de compra; e d) evitar devoluções por
erros de especificações.

18.       Melhor do que es#pular um modelo, seria a criação de um modelo próprio feito em conjunto entre o nutricionista, setor de compras da EEx. e o almoxarifado.
Como base para este modelo, alguns critérios para a descrição das especificações de materiais podem ser seguidos, como por exemplo: a) a denominação do produto
deverá ser sempre no singular, concisa e completa, de forma que permita a individualização; b) não devem ser u#lizadas descrições referentes a marcas, gírias ou
regionalismos; c) a especificação deverá prender-se ao material e atentar-se para à sua forma ou embalagem.

19.       No entanto, haverá casos nos quais a especificação de alguns materiais exigirá um nível maior de detalhamento, como também outros casos em que o nível de
detalhamento padrão não poderá ser atendido. São situações do co#diano que é de diAcil previsão, devendo ser analisadas sempre entre usuários e almoxarifado.

20.       No caso específico de aquisição da Agricultura Familiar, por meio da chamada pública, é importante mapear a produção local de gêneros alimen0cios e, a par#r
dessas informações, definir a pauta de compra para as aquisições visando adquirir os produtos produzidos em âmbito local e de acordo com a vocação agrícola da região.

CONCLUSÃO

21.       O obje#vo desta Nota Técnica foi salientar a importância de uma especificação correta dos gêneros alimen0cios adquiridos para o PNAE, que são de suma
importância para a efe#vidade do processo licitatório e da chamada pública, configurando como uma das a#vidades técnicas obrigatórias do nutricionista vinculado à
En#dade Executora no âmbito do PNAE, de acordo com o inciso IX do Art. 3 da Resolução CFN Nº 465/2010.

22.       Por fim, a Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional, da Coordenação Geral do Programa Nacional de Alimentação Escolar, do FNDE, com a presente
Nota Técnica, espera instrumentalizar as EExs, proporcionando a disseminação de conhecimentos relacionados ao processo de compras com a finalidade de orientar e 
proporcionar um processo licitatório e/ou chamada pública mais efe#vo à sociedade.
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ANEXO:

Elementos mínimos para a especificação do item na pauta de compra que compõe a licitação de alimentos e produtos para a alimentação escolar.

CARACTERIZAÇÃO DE ITEM

PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS1. 

Composição nutricional:1. 

Identificar o valor nutricional por porção;
Identificar percentual mínimo do nutriente do produto
Destacar restrição ou isenção de um ou mais nutrientes ou ingredientes na composição;
Indicar nutriente da composição, em caso de fortificação;
Destacar restrição ou isenção de aditivos alimentícios previsto em legislação vigente;
No caso de reconstituição/diluição de um produto, deve-se: a) indicar percentual mínimo do nutriente principal, com
base nas instruções do fabricante, conforme descrição na embalagem original do produto; b) solubilidade ou indicar
o emulsionante na composição;
Indicar aspectos organolépticos ou defeitos de fabricação não aceitáveis (ex. excesso de dureza, mal cozidos ou
queimados, excessivamente quebradiços, presença de fermentação ou ranço, conforme o tipo de alimento/produto;
Indicar ausência de sujidades (materiais terrosos, larvas, parasitas), conforme a característica do alimento;
Determinar valores permitidos ou rejeitados expressos em (%) de umidade, de acidez, fermentação;
Destacar o tipo de processo tecnológico utilizado no processamento do produto – indicação ou restrição

Embalagem1. 

Tipo de embalagem;
Data de fabricação, validade e lote;
Registro do órgão de inspeção sanitária;
Condições de integridade da embalagem;
Informar Unidade de medida (grama, kilo,litros, etc.);
Indicar gramatura/volume existente no mercado ou aquela necessária ao pleno funcionamento do serviço;
Indicar permeabilidade da embalagem;
Indicar a necessidade de dupla embalagem se for o caso;
Indicar o tipo de vedação da embalagem, quando for o caso.
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ALIMENTOS2. 

Características desejáveis e peculiares ao alimento, considerando, tamanho, textura, cor, aroma, aparência, etc.;
No caso de alimentos cujo consumo requerem cozimento prévio – informar rendimento e aspecto pós-cocção, tempo
de cocção e características inaceitáveis;
Grãos: tipo, integridade, tamanho do grão, grau de maturidade, teor de umidade, ausência de sujidades, larvas e
parasitas;
Laticínios: identificação de órgão de inspeção sanitária – laudo de análise microbiológica;
Carnes: características de cor, aroma, sabor, textura, temperatura de conservação e transporte, registro de inspeção
sanitária, ausência de sujidades, parasitas e larvas;
Hortifrutigrangeiros:  descrição conforme legislação vigente de complementadas pela Relação dos padrões oficiais
estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para classificação. Atualizado em
21.07.2016 e disponível em http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/vegetal/Qualidade/Legislacao
/PRODUTOS_PADRONIZADOS-21-07-2016.pdf

Documento assinado eletronicamente por SOLANGE FERNANDES DE FREITAS CASTRO, Coordenador(a) de Segurança Alimentar e Nutricional, em 05/09/2016, às 09:18,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten#cidade deste documento pode ser conferida no site hWps://www.fnde.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&
id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0157984 e o código CRC D012D949.

Referência: Processo nº 23034.035344/2016-13 SEI nº 0157984
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FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

NOTA TÉCNICA Nº 5006/2016/COSAN/CGPAE/DIRAE

PROCESSO Nº 23034.020965/2016-01

INTERESSADO: COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

 

Assunto: Aquisição de água mineral envasada com recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDE) no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

 

DO OBJETIVO

          Esta Nota Técnica tem o intuito de apresentar os principais aspectos nutricionais relacionados à conceituação de água
mineral envasada e  sua per,nência  para a  alimentação escolar.  O entendimento técnico poderá subsidiar  ques,onamentos
rela,vos à aquisição e ao consumo no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

 

DA BASE LEGAL

Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009.

Decreto-Lei nº 7.841 de 8 de agosto de 1945.

Resolução RDC nº 274, de 22 de setembro de 2005.

Resolução RDC nº 275, de 22 de setembro de 2005.

Resolução RDC nº 173, de 13 de setembro de 2006.

Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013.

 

DO CONTEXTO

          O  PNAE tem como obje,vo  contribuir  para o  crescimento e  o  desenvolvimento  biopsicossocial,  a  aprendizagem,  o
rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação alimentar e
nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante o período le,vo.

          Para que o Programa cumpra seu obje,vo, a Resolução CD/FNDE nº 26/2013 dispõe, em seu art.  18,  que o recurso
financeiro repassado pelo FNDE no âmbito do PNAE deverá ser u,lizado exclusivamente na aquisição de gêneros alimenEcios.
Logo, a aquisição de qualquer item ou serviço, com exceção dos gêneros alimenEcios, deverá estar desvinculada do processo de
compra do PNAE.

         Além disso, os produtos alimenEcios a serem adquiridos para o PNAE deverão garan,r adequadas condições higiênico-
sanitárias, atendendo as exigências das legislações de alimentos, estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
ANVISA do Ministério da Saúde – MS e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA.

         Outro aspecto importante é o desenvolvimento de ações de controle sanitário nos refeitórios e nas áreas de produção de
alimentos, visando garan,r uma alimentação com adequado controle de qualidade e livre de contaminantes. A água u,lizada na
produção de refeições, quando não potável, é um importante meio de contaminação da alimentação. Logo, é importante levar
em consideração a água usada na preparação dessas refeições, uma vez que a u,lização de água contaminada pode causar
diversas doenças de transmissão hídrica, tais como: cólera, doenças diarreicas agudas, hepa,te A, dentre outras.

 

DA ANÁLISE

           De acordo com o Decreto-Lei nº 7.841/1945, que versa sobre o código de águas minerais, a definição de águas minerais são
aquelas provenientes de fontes naturais ou fontes ar,ficiais captadas que possuam composição química ou propriedades Ksicas
ou Ksico-químicas dis,ntas das águas comuns, com caracterís,cas que lhe confiram uma ação medicamentosa.

       Além disso, existe a denominação de “águas potáveis de mesa” que são águas de composição normal provenientes de fontes
naturais ou fontes ar,ficialmente captadas que preencham as condições de potabilidade para a região.

          Os regulamentos técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) de padrões de iden,dade e qualidade de
alimentos para águas envasadas  definem “água mineral natural” como sendo aquela ob,da diretamente de fontes naturais ou
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por extração de águas subterrâneas, sendo caracterizada pelo conteúdo definido e constante de determinados sais minerais,
oligoelementos e outros cons,tuintes, considerando as flutuações naturais.

         Para a comercialização da “água mineral natural” envasada existem requisitos específicos definidos pela ANVISA, por meio
de  Resoluções  (RDC’s),  com  intuito  de  atender  às  caracterís,cas  microbiológicas,  devendo  respeitar  os  limites  que  não
apresentam risco à saúde humana.

          A ANVISA, na RDC nº 173, de 13 de setembro de 2006, considera a “água mineral natural” como alimento, sendo que a
definição, considerada por essa Resolução, de alimento é:

2. Definições [...]

2.3 Alimento:  é  toda substância  ou mistura  de substâncias  no estado sólido,  líquido ou pastoso ou qualquer  outra  forma

adequada, des,nadas a fornecer ao organismo humano os elementos normais à sua formação, manutenção e desenvolvimento.

[...]

 

         O Guia Alimentar para a População Brasileira,  publicado pelo Ministério da Saúde em 2014, corrobora com a RDC nº
173/2006 quando considera a água potável como alimento. O Guia Alimentar para a População Brasileira, ao exemplificar os
alimentos in natura ou minimamente processados, cita a água potável como um alimento classificado nessas categorias.

          A u,lização de água potável na produção de refeições para os alunos atendidos pelo PNAE é fundamental para a garan,a da
adequada condição higiênico-sanitária dos alimentos preparados/manuseados e ofertados nas escolas, uma vez que a água não
potável poderá acarretar diversas doenças de transmissão hídrica. A alimentação escolar tem o obje,vo de ofertar refeições com
adequado processo de produção visando à qualidade do produto final.

          Além disso, a u,lização de água não potável pode inviabilizar a oferta de refeições livres de contaminantes e a falta de água
poderá dificultar a oferta de uma alimentação que supra as necessidades nutricionais dos alunos durante o período le,vo.

          De acordo com as legislações que regem o PNAE, os recursos financeiros repassados pelo FNDE no âmbito do Programa
somente poderão ser u,lizados para compra de alimentos e como, de acordo com a ANVISA e com o Guia Alimentar para a
População Brasileira, a água potável é considerada como alimento, e para efeitos de aquisição para a alimentação escolar não se
assemelha às bebidas de baixo valor nutricional, as quais tem a compra proibida pela Resolução CD/FNDE nº 26/2013.

          Ressalta-se, porém, que a u,lização de todo o recurso repassado pelo FNDE, no âmbito do PNAE, para a compra exclusiva
de água potável não atende ao obje,vo e as demais diretrizes do Programa. A aquisição de “água mineral natural” envasada deve
ser realizada em casos excepcionais com intuito de garan,r a oferta de refeições com adequada condição higiênico-sanitária ou
em casos em que as escolas não possuam água potável uma vez que a En,dade Executora (EEx.) tem o dever de garan,r uma
alimentação escolar saudável, adequada e que respeite as referências nutricionais, de acordo com as necessidades nutricionais
dos alunos durante o período le,vo.

 

DA CONCLUSÃO

          Diante do exposto, esta COSAN conclui que a “água mineral natural” envasada é uma alimento e que, portanto, é passível
de que sua aquisição seja realizada com recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, de acordo com as
normas  que  regem  o  Programa.  Porém,  para  que  ocorra  essa  compra  é  necessário  que  haja  situações  excepcionais  que
jus,fiquem a aquisição, como nos casos em que a escola fica impossibilitada de fornecer agua potável para o consumo dos
alunos ou para o preparo das refeições.

           Salientamos, ainda, a importância do papel do nutricionista e dos demais gestores, por meio de visitas técnicas às escolas,
para a iden,ficação das escolas da EEx. que tem falta de água potável para a produção da alimentação e para consumo hídrico
dos estudantes.

Documento assinado eletronicamente por ELIENE FERREIRA DE SOUSA, Coordenador(a) de Segurança Alimentar e
Nutricional, em 01/07/2016, às 15:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten,cidade deste documento pode ser conferida no site hTps://www.fnde.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0069858 e o código CRC DB0DB603.

Referência: Processo nº 23034.020965/2016-01 SEI nº 0069858
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FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

NOTA TÉCNICA Nº 5004/2016/COSAN/CGPAE/DIRAE

PROCESSO Nº 23034.014846/2016-19
INTERESSADO: COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
 
DO OBJETIVO
         Esta Nota Técnica tem o intuito de pontuar aspectos relevantes a serem
observados na construção da pauta de compra de gêneros alimentícios oriundos
da agricultura familiar, uti l izando como instrumento a chamada pública. O
objetivo é esclarecer aspectos que contribuem para o cumprimento da obrigação
da compra de alimentos produzidos pela agricultura familiar, respeitando as
diretrizes dispostas na Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, em especial, o
apoio ao desenvolvimento sustentável, incentivando a aquisição de alimentos
produzidos em âmbito local.
 
DA BASE LEGAL
Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009.
Resolução CFN nº 465, de 25 de agosto de 2010.
Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013.
Resolução CD/FNDE nº 04, de 02 de abril  de 2015.
 
DO CONTEXTO
         O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) prevê, em suas
diretrizes, a promoção da oferta de alimentos frescos e diversificados, o
respeito à cultura alimentar e o apoio ao desenvolvimento sustentável por meio
da compra de gêneros alimentícios em âmbito local.  Ao determinar o
investimento de, pelo menos, 30% dos recursos financeiros do PNAE na
aquisição de produtos da agricultura familiar para alimentação escolar, a
legislação estabelece que parte dos recursos federais deve ser investido no
pequeno produtor de alimentos local, que reside perto de onde o alimento será
consumido, promovendo circuitos curtos de comercialização.
         A Lei nº 11.947/2009 designa a responsabil idade técnica pela alimentação
escolar ao nutricionista responsável técnico, que deverá respeitar as diretrizes
previstas nas legislações que regem o Programa. Dentre as atribuições do
nutricionista, a referida Lei estabelece que os cardápios deverão ser
planejados e elaborados pelo nutricionista, respeitando a tradição alimentar da
localidade, pautando-se na sustentabil idade e diversificação agrícola da
região.
         A Resolução CFN nº 465/2010, que dispõe sobre as atribuições do
nutricionista do Programa de Alimentação Escolar, traz em seu art. 3º as
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atividades obrigatórias do nutricionista, dentre elas, o planejamento,
elaboração, acompanhamento e avaliação do cardápio da alimentação escolar,
observando a uti l ização dos produtos da agricultura familiar, priorizando a
produção local. Além disso, o nutricionista deve acompanhar o processo de
licitação e da compra direta da agricultura familiar:
 
Art. 3º. Compete ao nutricionista, vinculado à Entidade Executora, no âmbito do
Programa de Alimentação Escolar (PAE), exercer as seguintes atividades
obrigatórias:
...
IX – Participar do processo de l icitação e da compra direta da agricultura
familiar para a aquisição de gêneros alimentícios, no que se refere à parte
técnica (especificação, quantitativos, entre outros).
 
         A Lei nº 11.947/2009 autoriza em seu §1º, do art. 14 a dispensa do
procedimento l icitatório para o atendimento da compra diretamente das
organizações da agricultura familiar, regulamentada, posteriormente, por
resolução específica do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), possibil itando a uti l ização do instrumento chamada pública.
 
DA ANÁLISE
         A fim de aprimorar a execução dos procedimentos da compra da agricultura
familiar e dar cumprimento ao art. 14 da Lei nº 11.947/2009, destaca-se que,
ainda que seja conferida ao nutricionista autonomia no planejamento dos
cardápios, é necessário resguardar que a oferta da alimentação escolar
respeite a cultura alimentar regional, a sazonalidade, a diversificação e a
vocação agrícola local.
         Logo, no momento da elaboração da pauta de compra para aquisição de
alimentos advindos da agricultura familiar, o nutricionista deve considerar que
o instrumento de chamada pública foi criado com intuito de incentivar os
circuitos curtos de produção e comercialização, respeitando a vocação agrícola
da região, visando o desenvolvimento social e econômico local.
         Além disso, a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar
local permite a oferta de alimentos mais frescos e, consequentemente, mais
saborosos e com maior aceitação pelos alunos. A logística para o transporte de
alimentos que percorrem grandes distâncias, quando não produzidos
localmente, pode prejudicar a qualidade nutricional, a aparência e as
características organolépticas dos alimentos.
         A intenção do FNDE com a obrigatoriedade da compra de alimentos da
agricultura familiar foi priorizar alimentos in natura e inibir a compra de
produtos industrial izados e altamente processados, que durante o
processamento para garantir maiores prazos de validade sofrem perdas
consideráveis na sua composição nutricional natural.
         Para auxil iar o nutricionista no planejamento do cardápio e construção da
pauta de compra (para posterior uti l ização na chamada pública) é necessário
que o profissional atue juntamente com órgãos públicos e entidades
representativas dos agricultores familiares com intuito de conhecer a vocação
agrícola da localidade para incluir a produção local no planejamento dos
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cardápios e, consequentemente, efetivar as diretrizes do Programa quanto ao
desenvolvimento sustentável e local.
         A inovação da possibil idade de aquisição de alimentos diretamente da
agricultura familiar por um processo diferenciado, uti l izando a chamada
pública, tem o caráter de incorporar aos processos de seleção a lógica de
valorização da produção local e demais diretrizes do Programa, incluindo a
organização diferenciada da pequena produção da agricultura familiar em
instrumento específico de seleção e aquisição.
         A prioridade para aquisição de produtos da agricultura familiar para a
alimentação escolar está na compra local, ou seja, oriunda de projetos de venda
locais. Por projetos locais entendem-se aqueles oriundos de agricultores
familiares ou de suas organizações com sede no próprio município onde se
localizam as escolas.
         Apenas quando as entidades executoras não obtiverem as quantidades
necessárias de produtos oriundos de agricultores familiares locais, estas
deverão ser complementadas com propostas de produtores do território rural,
do estado e do país, nesta ordem de prioridade. Ainda assim, nos casos em que
a agricultura familiar local não produza todos os alimentos necessários na
composição do cardápio previsto, orientamos duas possibil idades:
a) avaliar a inclusão de produtos que não são da vocação agrícola da região ou
não são de produção característica da agricultura familiar local na chamada
pública, visto que tais produtos podem ser adquiridos por meio de
procedimentos l icitatórios;
b) avaliar a substituição de alimentos tradicionalmente incluídos nos cardápios
mas que não são da produção familiar local por outros equivalentes
nutricionalmente e que sejam produzidos pela agricultura familiar a nível local
com a inclusão de novas preparações aos estudantes.
 
DA CONCLUSÃO
       Salientamos a importância de um trabalho em conjunto dos nutricionistas
com os órgãos e entidades representativas de agricultores familiares com
intuito de mapear a produção local de gêneros alimentícios e, a partir dessas
informações, auxil iar o nutricionista no planejamento do cardápio e na
definição da pauta de compras para as aquisições, via chamada pública, de
alimentos da agricultura familiar produzidos em âmbito local e de acordo com a
vocação agrícola da região.
     Esta Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional (COSAN) reforça
que, além das vantagens nutricionais dos alimentos (alimento mais saudáveis,
características organolépticas preservadas, in natura) produzidos em âmbito
local, a aquisição de alimentos que respeitem a tradição alimentar da
localidade, pautando-se na sustentabil idade e diversificação agrícola da
região, vai ao encontro dos princípios e diretrizes que regem o PNAE.
       Diante do exposto, esta COSAN conclui que na definição da pauta de
compras de gêneros alimentícios que serão adquiridos via chamada pública,
diretamente da agricultura familiar, sejam considerados os alimentos
tradicionalmente produzidos em âmbito local, preferencialmente da agricultura
familiar, de acordo com a vocação agrícola da região.
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          Atenciosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por ELIENE FERREIRA DE SOUSA,
Coordenador de Segurança Alimentar e Nutricional, em 19/04/2016,
às 09:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por KARINE SILVA DOS SANTOS,
Coordenador-Geral do Programa Nacional de Alimentação Escolar,
Substituto, em 20/04/2016, às 17:09, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://www.fnde.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0038905 e o código CRC D9189246.

Referência: Processo nº 23034.014846/2016-19 SEI nº 0038905

Criado por 03797424116, versão 4 por 80118666134 em 19/04/2016 09:58:42.
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FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

NOTA TÉCNICA Nº 5003/2016/DIDAF/COSAN/CGPAE/DIRAE

PROCESSO Nº 23034.032695/2016-72
INTERESSADO: COORDENAÇÃO-GERAL DO PROGRAMA NACIONAL DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
1. ASSUNTO
Análise do estágio de implementação do artigo 14 da Lei nº 11.947/2009
– aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar
para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
2. OBJETIVO
Apresentar análise dos avanços alcançados e os impactos da participação da
agricultura familiar como fornecedora de alimentos para o Programa Nacional
de Alimentação Escolar (PNAE).
3. CONTEXTO
3.1. O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) passou por
importantes transformações, especialmente nos últimos anos, que contribuíram
para consolidá-lo como uma referência para as políticas de segurança alimentar
e nutricional. Dentre elas, ressalte-se o movimento de descentralização do
Programa, iniciado na década de 1990, que permitiu o aprimoramento da gestão
e o fortalecimento da participação e do controle social.
3.2. A partir de 1994 a descentralização do Programa trouxe a
possibil idade de planejamento de cardápios e aquisição dos alimentos de
acordo as características locais de consumo;  abriu a realização de aquisições
mais próximas das escolas, possibil itando contar com menos alimentos
processados. Assim, surgiram iniciativas de gestão dos recursos do PNAE com o
fim de adquirir al imentos de produtores locais.
3.3. A descentralização do PNAE contribuiu, ainda, para a concretização
de avanços, inclusive aspectos econômicos, como o fortalecimento da economia
local pela retenção dos recursos repassados pelo FNDE para prefeitura dentro
da própria região, além de criar demanda para o aumento e diversificação da
produção de alimentos (TURPIN, 2009[1]).
3.4. Ademais, a descentralização do PNAE, na década de 1990, abriu
caminhos para a participação de membros da comunidade no acompanhamento
da gestão do Programa, mas o formato de compras públicas, instituído pela Lei
nº 8.666/1993, engessava o processo, impedindo a construção de um modelo de
aquisições de alimentos que garantissem o respeito às características
regionais e a valorização de circuitos curtos de abastecimento. Desde a
publicação da Lei nº 12.349/2010, que altera, entre outros, o artigo 3º da Lei nº
8.666/1993, foram incorporadas novas diretrizes a serem consideradas nos
processos de compras públicas que valorizam questões como a sustentabil idade
e o desenvolvimento nacional.
3.5. No entanto, o desenho de comercialização instituído pela Lei nº
8.666/1993 ainda está distante da realidade do pequeno agricultor familiar e
inviabil iza a valorização da produção local no momento da seleção dos
fornecedores.
3.6. O Estado, como grande comprador, tem o poder de regulamentar,
podendo deliberar a favor de determinadas atividades , mudando o
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podendo deliberar a favor de determinadas atividades , mudando o
comportamento do mercado. A alimentação escolar tem contribuído para
incrementar o mercado local e a alimentação dos estudantes. A municipalização
previa a melhoria da qualidade da alimentação escolar por meio de diretrizes de
execução a serem aplicadas na gestão dos recursos nas localidades. (TURPIN,
2009).
3.7. Para assegurar a melhoria da alimentação escolar, das condições de
saúde e, ainda, contribuir para a reversão dos processos de adoecimento da
população, considerando que, nas últimas décadas está ocorrendo um processo
chamado “transição nutricional” caracterizado por um aumento dos índices de
sobrepeso e de doenças crônicas não transmissíveis, associados a uma grande
prevalência de déficits nutricionais.  E, partindo, principalmente, de ações
integradas de oferta, conectadas com educação, o acesso ao alimento saudável
e apoio sustentável do Programa, com o atendimento da oferta de alimentos
diversificados, frescos e de preparações adequadas à cultura alimentar local.
3.8. A partir da Lei n 11.947/2009, a execução do Programa passa a ser
orientada por diretrizes que devem considerar o emprego da alimentação
saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos variados, que
respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis e o apoio
ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição de gêneros
alimentícios diversificados, produzidos em âmbito local e, preferencialmente,
pela agricultura familiar.
3.9. Assim, considerando as diretrizes do Programa Nacional de
Alimentação Escolar previstas no art. 2 da Lei nº 11.947/2009 de:
3.10. I – emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o
uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os
hábitos alimentares saudáveis;
3.11. V – apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a
aquisição de gêneros alimentícios diversificados, produzidos em âmbito local e
preferencialmente pela agricultura familiar e pelos empreendedores familiares
rurais, priorizando as comunidades tradicionais indígenas e de remanescentes
de quilombos;
3.12. Considerando que os cardápios da alimentação escolar deverão ser
elaborados pelo nutricionista responsável técnico com a uti l ização de gêneros
alimentícios que respeitem os hábitos alimentares, a cultura e a tradição
alimentar da localidade, pautando-se na sustentabil idade e diversificação
agrícola da região, conforme disposto no art. 12 da Lei n 11.947/09;
3.13. Considerando que, conforme previsto no art. 13 da Lei n
11.947/2009, a aquisição dos gêneros alimentícios será realizada, sempre que
possível, no mesmo ente federativo em que se localizam as escolas (BRASIL,
2009[2]).
3.14. Considerando que a Consummers Internacional (federação mundial
de organizações de consumidores) após pesquisa no Brasil  em 2015, informou
que aproximadamente 90% dos brasileiros subestimam as consequências de
hábitos alimentares prejudiciais e que a alimentação não saudável contribui
para 11 milhões de mortes por ano.
3.15. Considerando que dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE, 2010), apontam cerca de 74 milhões de brasileiros de
diferentes grupos etários apresentam excesso de peso - um caso em cada dois
adultos e um em cada três crianças brasileiras. Em se tratando da obesidade,
de 2008/2009, estimava-se que 1,55 milhões de adultos apresentavam 
obesidade   mórbida,   totalizando   0,81%   da   população   brasileira.   
3.16. Considerando que os recursos  financeiros  para  a  saúde  no  Brasil
são restritos e é inegável a l igação entre as taxas crescentes de obesidade e  o
aumento  dos  custos  com  a  saúde; o custo da obesidade para o SUS em  2011 
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foi  de  quase  meio  bilhão  de  reais;  a  obesidade  mórbida  já  atinge  1,5
milhão de adultos brasileiros e o seu custo foi proporcionalmente 4,3 vezes
maior do que  o  da  obesidade (LESSA, 2013[3]).
3.17. Considerando que a escola é um lócus privi legiado de promoção da
alimentação saudável, possibil itando a consolidação do debate da alimentação
escolar como política estratégica da promoção da educação pública de
qualidade, da geração de mudança dos hábitos alimentares e da formação dos
sujeitos envolvidos na execução do Programa.
3.18. E, ainda, tendo em vista que a aquisição de produtos da Agricultura
Familiar, um das estratégias mais relevantes da Lei nº 11.947/2009, para
reverter os quadros de má alimentação, pela possibil idade de contribui para
uma alimentação escolar de melhor qualidade pelo uso de produtos in natura
que, por serem adquiridos localmente, apresentam melhores características
nutricionais; e que, ao estabelecer que o cardápio contenha produtos regionais,
o Programa induz o respeito à cultura alimentar local e ao uso de produtos
menos processados, que são de produção típica da agricultura familiar.
3.19. O presente documento propõe apresentar análise da implementação
da obrigação da aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura
familiar para a alimentação escolar.
4. ANÁLISE
4.1. Três aspectos estão presentes na legislação do PNAE desde a
Medida Provisória 2178/2001: i . exigência ao respeito à vocação agrícola e aos
hábitos alimentares regionais; i i . compras locais dentro dos l imites geográficos
regionais; e i i i . uso de produtos in natura. Entretanto, salvo algumas
referências pontuais que uti l izavam o Programa de Aquisição de Alimentos
(PAA) na alimentação escolar, as prefeituras sempre tiveram dificuldades de
implementar essas medidas pelo fato de que o arcabouço jurídico vigente
impedia que as compras de alimentos do PNAE pudessem garantir a uti l ização
de alimentos coerentes com os pressupostos da oferta de alimentação escolar
que respeitassem a cultura e os hábitos alimentares dos estudantes, bem como
a vocação agrícola da região, impossibil itando, em muitos casos, a oferta de
alimentos saudáveis (TURPIN, 2009[1]).
4.2. A partir da obrigação definida de investir, no mínimo, 30% dos
recursos financeiros transferidos pelo FNDE, no âmbito do PNAE, na aquisição
de alimentos diretamente da agricultura familiar, o §1º do art. 14 da Lei
11.947/2009 autoriza a possibil idade de dispensa do procedimento l icitatório
para a aquisição de alimentos diretamente da agricultura familiar.
4.3. Sendo assim, a entidade executora definirá a melhor opção para
fazer a aquisição da agricultura familiar: i . poderá ser realizada dispensando-se
o procedimento l icitatório, via chamada pública, desde que os preços sejam
compatíveis com os vigentes no mercado local e sejam observados os princípios
constitucionais ou i i . pelo processo tradicional, via procedimento l icitatório,
como define o art. 20 da Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013.
4.4. A inovação da possibil idade de aquisição de alimentos diretamente
da agricultura familiar por um processo diferenciado, uti l izando-se a Chamada
Pública, tem o caráter de incorporar aos processos de seleção a lógica da
valorização da produção local e demais diretrizes do Programa, além de
desburocratizar o uso do recurso público, viabil izando a aquisição local de
alimentos produzidos próximo de quem vai consumi-los. Assim, o instrumento da
chamada pública foi criado com o intuito de incentivar os circuitos curtos de
abastecimento. Na perspectiva do pensar global e agir local, a proximidade
torna-se um valor necessário a se redescobrir em termos de economia local ou,
mais rigorosamente, de formação de um sistema produtivo local (COVAS &
COVAS, 2008)[4].Ressalte-se que a questão da sustentabil idade deve
considerar o custo/benefício no longo prazo (saúde, ambiente e inclusão social)
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e sobre as aquisições públicas sustentáveis aponta-se para o poder de
regulação do Estado na criação de mercados para a produção de alimentos mais
próximo dos consumidores, na contribuição para a promoção de saúde.
4.5. Existe uma concatenação entre as estruturas políticas e econômicas
e os regimes alimentares, podendo ser demonstrada, a partir do histórico do
PNAE, que o papel do Estado pode fundamentar o seu direcionamento. As
compras públicas, e no contexto do PNAE, as compras da agricultura familiar
pelo instrumento da chamada pública, podem ser um mecanismo para alcançar
esses objetivos. Os modelos devem retroalimentar-se – modelos de consumo
promovem modelos de produção. A promoção de cadeias curtas de
abastecimento depende de uma demanda que a viabil ize e o Estado deve
promover essa demanda (TRICHES, 2012[5]).
4.6. A chamada pública para a compra de alimentos diretamente da
agricultura familiar para o PNAE, regulamentada por Resolução do FNDE, é um
instrumento firmado no âmbito da estratégia de compras públicas sustentáveis,
preconizada pelo Ministério do Planejamento, que desburocratiza o processo de
aquisição de alimentos para o PNAE, ao passo em que assegura o cumprimento
dos princípios constitucionais da legalidade e da eficiência, bem como
possibil ita a veiculação de diretrizes governamentais importantes,
relacionadas ao desenvolvimento sustentável, ao apoio à inclusão social e
produtiva local e à promoção da segurança alimentar e nutricional.
4.7. A tendência atual é o abastecimento alimentar dependente de
transporte de alimentos por longas distâncias com alimentos que poderiam ser
produzidos mais próximos de quem consome e a inclusão dos gêneros da
agricultura familiar na alimentação escolar pode aumentar o acesso ao alimento
seguro, pois traz a possibil idade de conhecer a origem da cadeia de produção
do alimento produzido em âmbito local. Ao percorrer menores distâncias,
especialmente quando se trata de frutas e hortaliças, os alimentos chegam
ainda frescos às escolas.
4.8. O Programa pode trazer, ainda, a possibil idade de acesso ao
alimento variado, pois, com mercado certo, o agricultor familiar pode variar sua
produção e se adequar às necessidades da demanda da alimentação escolar. A
inclusão de produtos da agricultura familiar na alimentação escolar favorece
também o consumo de alimentos regionais que respeitem os hábitos e a cultura
local, pois há inclusão, no cardápio, de gêneros alimentícios tradicionalmente
produzidos e consumidos pela comunidade.
4.9. Como impacto direto da aquisição da agricultura familiar tem-se a
crescente inclusão de alimentos in natura – sobretudo de frutas e hortaliças –
na alimentação escolar, contribuindo fortemente para o atendimento das
diretrizes nutricionais do Programa, que visam assegurar refeições saudáveis
para os estudantes. Reforça, ainda, a aquisição dos alimentos da agricultura
familiar de base agroecológica, contribuindo assim para o fortalecimento desse
modelo de produção, comprovadamente sustentável, e, ao mesmo tempo,
garantindo alimentação saudável à comunidade escolar.
4.10. Desse modo, o PNAE incentiva a produção diversificada,
estimulando a produção local dos alimentos. O regulamento cria a necessidade
de se pensar a sustentabil idade dos processos de produção e consumo de
alimentos com regras coerentes para aquisição de alimentos de acordo com a
oferta local, agregando ao aspecto econômico das compras públicas, valores
sociais e ambientais.
4.11. Avanços
4.12. O avanço registrado na aquisição da agricultura familiar para a
alimentação escolar já representa uma expressiva e crescente adequação da
quase totalidade de entidades executoras no país ao instrumento da chamada
pública e à perspectiva da compra pública sustentável.
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4.13. Em acordo com os dados preliminares registrados pelos gestores
públicos no ato da prestação de contas dos recursos repassados pelo FNDE no
âmbito do PNAE, tem-se que, em 2015, 82% das entidades executoras (estados
e municípios) já estavam adquirindo produtos da agricultura familiar para a
alimentação escolar.
4.14. Com respeito à oferta de alimentação saudável no PNAE a
participação da agricultura familiar no Programa acompanha também o aumento
de recursos investidos em gêneros alimentícios dos grupos de alimentos frutas
e hortaliças. Os gráficos abaixo i lustram esta informação para os anos de 2013
e 2014:O gráfico abaixo apresenta a distribuição no aporte de recursos
financeiros investidos no Programa Nacional de Alimentação Escolar:
 

GRÁFICO 1 - Distribuição dos recursos investidos em grupos de gêneros
alimentícios.
 
4.15. Na sequencia, o gráfico abaixo apresenta a mesma distribuição no
aporte de recursos dos alimentos fornecidos exclusivamente pela agricultura
familiar:
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GRÁFICO 2 - Aquisições da agricultura familiar por grupo de gênero alimentício.
 
4.16. Isto é, os gráficos apresentam a evolução das aquisições dos
gêneros alimentícios por grupos, e informam em qual dos grupos há a maior
concentração de investimento. Como se pode notar, a agricultura familiar
concentra seu abastecimento especialmente em frutas, hortaliças e derivados,
corroborando às diretrizes do Programa que preconizam a incrementação destes
alimentos nas refeições para a promoção de uma alimentação saudável e
adequada. Atendendo também à obrigatoriedade da oferta semanal de três
porções de frutas e hortaliças (§9, art. 14 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013).
4.17. O gráfico que segue sintetiza as informações anteriores
apresentando a participação da agricultura familiar no PNAE por grupos dos
gêneros alimentícios adquiridos em número relativo:
 

GRÁFICO 3 - Distribuição da participação da agricultura familiar nos grupos
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alimentares adquiridos no PNAE em 2014.
4.18. Neste sentido, destaca-se principalmente a presença destes
alimentos na alimentação escolar em seu potencial estratégico na formação de
hábitos dos estudantes, reconhecendo a escola como um espaço propício ao
estimulo à adoção voluntária de práticas e escolhas alimentares saudáveis, que
colaboram para a aprendizagem, o estado de saúde do escolar e a qualidade de
vida do indivíduo. Corroborando uma vez mais que a participação da agricultura
familiar no Programa está diretamente l igada aos valores que se pretende
promover no que diz respeito à saúde, segurança alimentar e nutricional e a
educação alimentar.
4.19. Já em números absolutos gerais, no que se refere à participação no
abastecimento alimentar, a figura abaixo i lustra o desenvolvimento no
montante de recursos investidos em produtos da agricultura familiar
comparados com o volume de recursos transferidos e gastos no PNAE
globalmente.

GRÁFICO 4 - Evolução do investimento em compras da agricultura familiar
4.20. Em números relativos, os dados mostram um crescimento médio de
3,4% ao ano em gêneros alimentícios oriundos do público em questão, e em
menos de 6 anos de vigor da lei que obriga o cumprimento mínimo de 30% de
aquisição, o gráfico mostra alcançar a importância de 21% dos recursos totais
repassados  já em 2015.
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4.21. Este crescimento demonstra a relevância do instrumento da
Chamada Pública no processo de aquisição de produtos oriundos do público em
questão, contribuindo para a desburocratização dos procedimentos de compra
ao conceder segurança jurídica as Entidades Executoras demandantes e os
agricultores familiares fornecedores.  
4.22. Além da evolução anual do volume de recursos investidos, o número
de prefeituras e secretarias estaduais de educação que têm aderido à aquisição
evolui na mesma proporção. Registros de execução 2015 mostram que mais de
80% das entidades executoras compram alimentos diretamente da agricultura
familiar, sendo que 45% alcançaram e/ou ultrapassaram o percentual mínimo de
30%.
4.23. Ressalta-se que, de acordo com compromissos assumidos por este
FNDE no âmbito do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
(PlanSAN), até o ano de 2019, 30% dos recursos financeiros repassados à conta
do PNAE às entidades executoras, ou seja, R$ 1,2 bilhão devem ser
direcionados para compra de alimentos diretamente da agricultura familiar.
4.24. Além disto, o art. 14 da Lei nº 11.947 foi um artefato importante no
estímulo à formação e formalização de associações e cooperativas de
agricultores familiares, reconhecidamente em números crescentes no
quantitativo de DAPs Jurídicas ao longo dos anos. Dados do Ministério do
Desenvolvimento Social e Agrário apresentam também o crescimento
significativo alcançado nos últimos anos no número de indivíduos dotados de
DAP Física, formalizando o reconhecimento do incremento produtivo de
agricultores familiares ao longo dos anos.
4.25.  Nos gráficos que seguem, é possível perceber que este crescimento
no número tanto de DAPs Físicas e Jurídicas acompanham a implementação do
Art. 14 da referida Lei, corroborando sua influência indutora neste processo.
 

GRÁFICO 6 – Evolução do quantitativo de DAPs Jurídicas ao longo dos anos
registrados no Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Fonte: MDSA
(2016).
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GRÁFICO 7 - Evolução do quant itat ivo de DAPs Físicas ao longo dos anos registrados no
Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Fonte: MDSA (2016).

 

4.26. Vale lembrar, entretanto, que ainda que a obrigatoriedade na
aquisição estipulada no regulamento do Programa tenha impulsionado uma
série de ações focadas na otimização da cadeia produtiva dos agricultores
familiares e no abastecimento alimentar local, especialmente no que diz
respeito à dinamização da logística, é sabido da existência de uma parcela de
municípios que enfrentam dificuldades concretas para realizar o normativo
conforme estabelecido.
4.27. Portanto, considerando a adversidade das condições dos municípios
ao longo do território brasileiro, e também a diversidade do modus operandi da
agricultura familiar, na hipótese de impossibil idade de não cumprimento, o
parágrafo § 2º do Art. 14 (Lei 11.947/2009) resguarda a dispensabil idade nos
seguintes casos:
4.28. “(...) A observância do percentual previsto no caput será
disciplinada pelo FNDE e poderá ser dispensada quando presente uma
das seguintes circunstâncias:
4.29. I - impossibilidade de emissão do documento fiscal
correspondente;
4.30. II - inviabilidade de fornecimento regular e constante dos
gêneros alimentícios;
4.31. III - condições higiênico-sanitárias inadequadas.” (BRASIL,
2009[6])
4.32. Ainda assim, cabe destaque que, conforme determinado pela
Coordenação Geral do Programa Nacional de Alimentação Escolar
(CGPAE/DIRAE/FNDE), no estabelecimento dos critérios de verificação da
execução do PNAE, nas análises técnicas dos documentos que compõem as
prestações de contas encaminhadas pelas Entidades Executoras e pelos
Conselhos de Alimentação Escolar (CAE) para apreciação do FNDE,
exclusivamente em sua perspectiva sobre o alcance do objeto e dos objetivos, e
em plena conformidade com a base legal, estipulou que o descumprimento ao
determinado pelo Art. 14 da Lei 11.947 não incide em não aprovação das
contas do Programa.
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4.33. Referência Internacional
4.34. A partir do ano de 2007, o Governo brasileiro, através do FNDE e da
ABC, tem apoiado o desenvolvimento de programas de Alimentação Escolar em
diversos países, por meio dos instrumentos de cooperação técnica
internacional, com parcerias de organismos internacionais.
4.35. A cooperação técnica entre países em desenvolvimento, cooperação
técnica Sul-Sul, constitui um instrumento de política externa e um mecanismo
auxil iar de promoção do desenvolvimento socioeconômico dos países
cooperantes. De fato, essa cooperação promove o adensamento das relações
políticas, econômicas e comerciais entre os países e enseja a transferência de
conhecimentos e técnicas, em caráter não comercial.
4.36. A cooperação técnica Sul-Sul é uma forma de promoção das políticas
exitosas brasileiras, contribuindo para o aperfeiçoamento constante da
execução dessas políticas em território nacional, pois, ao mesmo tempo em que
se evidenciam os benefícios, demonstra-se também os pontos necessários de
revisão e de melhoramento dos programas brasileiros uti l izados como base.
Além disso, representa o esforço brasileiro de desenvolver políticas numa
perspectiva de horizontalidade, aprendizagens recíprocas e, sobretudo, de
compreensão da realidade social e respeito à soberania dos países.
4.37. Atualmente, o Programa Nacional de Alimentação Escolar está
vinculado a 4 grandes projetos que visam a promoção da Educação Alimentar e
Nutricional e que possuem componente importante de compras da agricultura
familiar, a saber:
4.38. FAO/GCP/RLA/180/BRA – “Fortalecimento de Programas de
Alimentação Escolar no marco da Iniciativa América Latina e Caribe Sem Fome
2025”, com 17 países impactados;
4.39. FAO/GCP/RAF/483/BRA – “Fortalecendo os Programas de Alimentação
Escolar na África”, onde estão em execução dois “projetos país” pilotos com São
Tomé e Príncipe e Malaui;
4.40. “Programa de Execução PMA/Brasil  para a Promoção da Cooperação
Sul-Sul de Apoio ao Desenvolvimento de Programas Sustentáveis de
Alimentação Escolar”, beneficiando mais de 23 países da América Latina, Ásia e
África.
4.41. “Assistência Técnica Complementar ao Projeto de Apoio ao
Desenvolvimento do Programa de Alimentação Escolar em Moçambique”, em
parceria com a USAID.
4.42. É importante frisar que há diferentes níveis de estrutura e
organização dos programas de alimentação escolar, que são impostas pelas
condições econômicas, históricas, políticas e sociais de cada região e país.
4.43. Um componente comum a todos estes projetos é a elaboração e
implementação de Programas de Alimentação Escolar, através (i) do
comparti lhamento de melhores práticas que alcancem resultados positivos na
aprendizagem e rendimento escolar, (i i) na promoção de bons hábitos
alimentares, na redução da má nutrição e (i i i) que promovam o
desenvolvimento de agricultura familiar local dentro dos parâmetros da
Segurança Alimentar e Nutricional;
4.44. Portanto, é notória a l igação entre Alimentação Escolar e compras
institucionais locais, as quais visam assegurar que a importância das políticas
de sucesso do Brasil  com a inserção da agricultura familiar no mercado
consumidor  sejam  documentadas e comparti lhadas entre países de África,
Ásia, América Latina e Caribe interessados em fortalecer os laços entre
agricultura familiar e o desenvolvimento de Programas de Alimentação Escolar.
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4.45. Além dos projetos que contam com a participação direta do
FNDE/PNAE, é importante citar a parceria estabelecida em 2012 com o
Programa de Aquisição de Alimentos – África (PAA África)[7], programa
implementado em parceria com FAO, PMA, DFID e Brasil  que visa fortalecer a
agricultura familiar e criar uma procura estruturada (mercados institucionais)
para os seus produtos. Tal programa foi inspirado no Programa de Aquisição de
Alimentos brasileiro, no qual a compra local de alimentos para suprir a
demanda da alimentação escolar é um componente de grande relevância para o
alcance dos seus objetivos.
4.46. Observa-se que os resultados alcançados por estes projetos têm
impactado diferentes regiões, despertando em outros países o interesse em
participar da iniciativa. Desde o início da cooperação sul-sul e tri lateral
brasileira é possível observar em alguns países evoluções institucionais por
meio da criação e mudanças nos marcos legais concernentes à alimentação
escolar; a capacitação de técnicos, professores e comunidade local; difusão de
conhecimento em alimentação escolar e segurança alimentar e nutricional;
assim como a articulação da alimentação escolar com outras políticas públicas,
em especial as compras locais da agricultura familiar.
4.47. Os projetos de cooperação internacional com participação do PNAE
visam fomentar o processo de construção de conhecimento em uma área de
fundamental importância para a soberania alimentar dos povos, unindo e
consolidando as experiências das instituições brasileiras com os organismos
internacionais e nações em desenvolvimento.
 
5. CONCLUSÃO
5.1. O PNAE tem como objetivo influenciar as práticas e escolhas
alimentares de consumo entre os estudantes e esta medida interfere na
demanda pela produção de alimentos saudáveis e contribui para aumentar
acesso desses alimentos para a comunidade escolar.  A inclusão das compras da
agricultura familiar no PNAE é uma medida que valoriza o setor produtivo
responsável por aproximadamente 70% dos alimentos consumidos no país, além
de favorecer o desenvolvimento local de forma sustentável.
5.2. Neste sentido, espera-se que a participação da agricultura familiar
enquanto fornecedora de alimentos para o PNAE, estimule a formação de novos
consumidores, que conheçam e consumam maior diversidade de frutas e
hortaliças, valorizem o gosto por alimentos de sua região, conheçam e
acompanhem mais de perto os ciclos agrícolas.
5.3. Ademais, necessário frisar a referência internacional da gestão
brasileira do Programa Nacional de Alimentação Escolar na implementação das
compras locais da agricultura familiar no PNAE, por adotar um processo
simplificado de aquisição de alimentos, considerando a lógica singular de
produção dos agricultores familiares, a distribuição dos alimentos, os hábitos
alimentares locais e os preços vigentes no mercado local.
5.4. Salientamos a importância da participação da agricultura familiar na
comercialização de sua produção para o PNAE ao oferecer, além das vantagens
dos alimentos típicos da região, mais frescos, in natura, minimamente
processados, pauta-se na sustentabil idade, indo ao encontro, portanto, dos
princípios e diretrizes que regem o PNAE.
[1] TURPIN, Maria Elena. Alimentação escolar como fator de desenvolvimento
local. Segurança Alimentar e Nutricional, Campinas 16(2):20-22, 2009.
[2] Brasil . Presidência da República. Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de
2009. Dispõe sobre ao atendimento da alimentação escolar e do Programa
Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica. 2009.
[3] OLIVEIRA, Michele Lessa de. Estimativa  dos  custos  da  obesidade  para  o 
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Faculdade  de  Ciências  da  Saúde, Universidade de Brasíl ia, 2013.
[4] Covas, António e Covas, Maria das Mercês (2006). A “agrocultura glocal”: os
produtos “glocais” amigos do mundo rural. Colóquio Ibério de Estudos Rurais:
cultura, inovação e território, Coimbra, Portugal, 2008.
[5] TRICHES, Rozane Márcia. Reconectando a produção ao consumo: a aquisição
de gêneros alimentícios da agricultura familiar para o programa de alimentação
escolar. Tese. Doutorado. Faculdade de Ciências Econômicas. Programa de Pós
Graduação em Desenvolvimento Rural.  Universidade Federal do Rio Grande do
Sul. 2012.
[6] Brasil . Presidência da República. Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de
2009. Dispõe sobre ao atendimento da alimentação escolar e do Programa
Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica.
[7] Mais informações sobre o PAA-África em www.paa-africa.org. Os outros
países-piloto são Etiópia, Malawi, Níger e Senegal.
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FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

NOTA TÉCNICA Nº 5002/2016/COSAN/CGPAE/DIRAE

PROCESSO Nº 23034.005550/201607

INTERESSADO: À COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Assunto: Controle de estoque de alimentos no PNAE

DO OBJETIVO

1.         O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, no cumprimento da sua missão de criar mecanismos gerenciais destinados à promoção do direito humano à alimentação adequada no 
âmbito do PNAE, propõe orientações para um controle de estoque de alimentos com o objetivo de realizar uma previsão realista na aquisição dos gêneros alimentícios e maior segurança no 
acompanhamento no fluxo dos alimentos adquiridos para o PNAE, desde a entrega e formação de estoque em nível central até a saída na despensa da escola.

2.         Este documento tem como objetivo apresentar os principais elementos que devem ser observados no acompanhamento e controle de estoque de alimentos adquiridos para o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar – PNAE.

DO CONTEXTO

3.         Conhecer o estoque de uma organização é um desafio, pois, se não for bem controlado, ele pode ter produtos em excesso e/ou em quantidades insuficientes. O objetivo de uma gestão de estoque não 
é reduzir o estoque para reduzir custos, nem ter estoque em excesso para atendimento das demandas, mas sim ter a quantidade correta para alcançar as prioridades de modo mais eficaz. Sem estoque é 
impossível trabalhar, pois ele funciona como amortecedor entre os vários estágios da produção até o destino final do produto (DIAS, 2010).

4.         O controle do estoque é fundamental para as operações de qualquer unidade de alimentação e nutrição – UAN. O gestor da UAN deve saber o quanto foi comprado e ter a informação sobre o 
estoque para ser capaz de analisar todo seu cardápio e evitar deterioração de alimentos, excesso ou falta de itens e até mesmo desvios. O controle do estoque não é apenas um exercício mensal realizado 
para fins contábeis. Seus registros são elementos fundamentais de qualquer estratégia de controle de custos e de qualidade alimentar e nutricional em um ambiente de produção de alimentos.

5.         Para Ballou (2001), “os estoques são pilhas de matérias-primas, insumos, componentes, produtos em processo e produtos acabados que aparecem em numerosos pontos por todos os canais logísticos 
e de produção.” Segundo Dias (1993), a função principal de controle de estoques é definir o que deve ser comprado, qual a quantidade que deve ser comprada, o que deve continuar em estoque e em que
quantidade, bem como saber de que forma serão armazenados, além de possibilitar o controle de entrada e saída dos itens em estocados.

6.         Conforme Fernandes (1981), o controle de estoques é necessário para que os níveis dos itens armazenados estejam de acordo com as necessidades da demanda.

Em qualquer empresa, a preocupação da gestão de estoques está em manter o equilíbrio entre as diversas variáveis componentes do sistema, tais como: custo de aquisição de estocagem e de distribuição; 
nível de atendimento das necessidades usuários consumidores, dentre outros [...] (VIANA, 2000).

7.         Podemos definir o estoque de produtos adquiridos para alimentação escolar pelos estados e municípios como sendo gêneros adquiridos por meio de licitação ou chamada pública, com objetivo de 
suprir uma necessidade de consumo futura.

8.         Os gestores do PNAE devem exigir um padrão elevado de controle e de responsabilização em atividades de compras e estoque. Por ser o processo de inventário tão crítico, há que se estabelecer 
procedimentos que possam ser realizados com rapidez e precisão exigindo organização e sistematização do processo de controle do estoque. Neste sentido, relacionamos a seguir algumas orientações 
relativas ao tema:

 a) Os registros escritos são fundamentais, se você quiser ter um programa de controle eficaz do custo dos alimentos. Emitir os pedidos de compras por escrito e fazer os inventários em planilhas 
adequadas são atividades importantes para o controle do estoque na alimentação escolar.

b) As informações contidas nos registros de estoque devem incluir: os nomes dos fornecedores primários e secundários; a descrição do produto e/ou suas especificações; a unidade de compra e o preço 
pago; e um registro dos níveis de utilização entre as entregas. Se tais detalhes são mantidos escritos, qualquer pessoa que conheça o sistema, rapidamente poderá determinar o que precisa ser comprado, de 
quem e qual a quantidade.

 c) O estoque mais utilizado na alimentação escolar é monitorado através do Controle Permanente. No Controle Permanente os produtos são controlados em quantidades de itens individualmente, e a 
qualquer momento que se desejar saber o saldo existente de uma determinada mercadoria é necessário acessar o sistema e identificar a quantidade disponível. O estoque é controlado dando entrada das
mercadorias que foram adquiridas e incorporadas, bem como fazendo as baixas das mercadorias que foram distribuídas nas escolas.

09.       Apesar de parecer algo simples, a desorganização do estoque pode gerar grandes prejuízos. A falta de padronização e o armazenamento em locais inadequados são grandes responsáveis pelas 
avarias e pelo desperdício de tempo, aliado ao mal preparo dos profissionais e os demais fatores externos. Sem uma metodologia efetiva, ações pontuais para conter prejuízos tornam-se ineficazes, visto que 
os problemas continuam se repetindo, seja o excesso de estoque (que pode significar altos custos), quanto a falta dele ( que poder trazer perdas e custos igualmente altos).

10.       O método de controle de estoque just in time visa reduzir os custos cortando o estoque para o nível mínimo necessário. Os produtos são entregues justamente quando necessários e são utilizados 
imediatamente.

11.       Esse método pode ser utilizado com outros processos para deixar seu controle de estoque mais exato, por exemplo, o primeiro item a entrar será o primeiro a sair (PEPS). Este é um sistema de 
estoque que visa manter de forma eficiente o seu estoque de perecíveis e não perecíveis sem que este se deteriore. O estoque é definido pela data de recebimento e move-se dentro do setor em cada estágio 
do seu processo de forma estritamente obediente. Logo o primeiro a entrar deve ser o primeiro a ser usado. Claro que devemos levar em consideração a data de vencimento, onde caso sejam recebidos 
vários produtos em uma mesma data, devemos priorizar aqueles com data de vencimento anterior.

12.       Os estoques funcionam como reguladores do fluxo de pedidos: se fosse possível uma perfeita sincronia entre oferta e demanda, os estoques seriam desnecessários. A velocidade com que os gêneros 
são recebidos nas escolas (unidades recebidas por unidade de tempo ou entradas) é normalmente diferente da velocidade com que são consumidos (unidades consumidas por unidade de tempo ou saídas) 
devido à presença de uma série de incertezas, por isso a importância de existir um planejamento na gestão de estoques.

13.       O planejamento e controle de estoque consistem essencialmente na busca de equilíbrio entre estoque e consumo. De acordo com Viana (2000), as seguintes atribuições, regras e critérios são 
empregados na busca desse objetivo fundamental:

• impedir a entrada de gêneros desnecessários, mantendo em estoque somente os de real necessidade;

• centralizar informações que possibilitem o permanente controle e planejamento das atividades de gestão;

• definir os parâmetros de cada material incorporado ao sistema de gestão de estoques, determinando níveis de estoque respectivos (máximo, mínimo e segurança);

• determinar, para cada gênero, as quantidades a comprar;

• analisar e acompanhar a evolução dos estoques, desenvolvendo estudos estatísticos a respeito;

• desenvolver e implantar política de padronização de materiais;

• ativar o setor de compras para que as encomendas referentes aos gêneros com variação nos insumos tenham suas entregas aceleradas; ou para reprogramar encomendas em andamento, em face das 
necessidades das escolas;

• decidir sobre a regularização ou não de materiais entregues além da quantidade permitida, portanto, em excesso;
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14.       A demanda vai consumir gradualmente o estoque à medida que os pedidos feitos vão sendo atendidos. É necessário repor o estoque consumido através de novos pedidos e administrar a entrega e o 
armazenamento dos itens solicitados. A gestão de estoques, de acordo com Corrêa e Corrêa (2004), envolve três tipos principais de decisões:

• quanto pedir: as também chamadas decisões de volume de novo suprimento visam determinar o tamanho dos pedidos de reabastecimento;

• quando pedir: as também chamadas decisões de momento de reposição têm como objetivo determinar em que momento, ou em que nível de estoque, o pedido de reabastecimento deveria ser colocado;

• como controlar o sistema: são as decisões sobre a forma de armazenamento das informações sobre estoque, implantação de rotinas e procedimentos de controle, e atribuição de diferentes prioridades no 
tratamento aos diferentes itens do estoque.

15.       O ideal é que exista um espaço reservado para o seu estoque, seja ele central ou nas escolas, separando os alimentos por tipo e por necessidade de refrigeração ou congelamento. Esse espaço pode 
ser uma estante, uma prateleira, um armário, e no caso dos alimentos que necessitam de refrigeração, é necessário um refrigerador ou um freezer.

CONCLUSÃO

16.       O objetivo desta Nota Técnica foi de salientar a importância do desenvolvimento de rotina de controle de estoque para alimentação escolar, que possa proporcionar aos departamentos envolvidos 
maior eficiência no controle e gerenciamento dos estoques, através de um sistema de informações que seja ao mesmo tempo eficiente no controle e de simples manuseio, a fim de facilitar o entendimento 
do usuário final e reduzir circunstancialmente os problemas.

17.       Para auxilio em seu planejamento e acompanhamento no fluxo de alimentos adquiridos para o PNAE, encaminhamos um modelo de controle de estoque (ANEXO) com o controle de todas as 
entradas e saídas de produtos.

18.       Por fim, a Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional, da Coordenação Geral do Nacional de Alimentação Escolar, do FNDE, a partir de todas as orientações do conteúdo abordado acima, 
informa que poderão ser produzidos novos esclarecimentos sobre o tema em conjunto com as Entidades Executoras tendo o objetivo de conhecer a realidade dos estados e municípios na forma de gestão de
controle de estoque.
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Documento assinado eletronicamente por MANUELITA FALCAO BRITO, CoordenadorGeral do Programa Nacional de Alimentação Escolar, em 07/03/2016, às 17:47, conforme horário oficial de Brasília, 

com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://www.fnde.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código 

verificador 0000930 e o código CRC BDD5D88B.

Referência: Processo nº 23034.005550/201607 SEI nº 0000930

Página 2 de 2:: SEI / FNDE - 0000930 - Nota Técnica ::

08/04/2016https://www.fnde.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visual...











 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE 

DIRETORIA DE AÇÕES EDUCACIONAIS – DIRAE 

COORDENAÇÃO – GERAL DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CGPAE 

COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - COSAN 
SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE – 70.070-929 – Brasília/DF 

Telefones: (61) 2022-5663 – E-mail: cotan@fnde.gov.br 

 

Nota Técnica nº 02/2014 – COSAN/CGPAE/DIRAE/FNDE 

 

Brasília, 17 de março de 2014. 

 

Assunto: Aquisição de leite em pó para a alimentação escolar. 

 

Segundo o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leite em Pó 

anexo à Portaria nº 369, de 4 de setembro de 1997, do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, entende-se por leite em pó o produto obtido por 

desidratação do leite de vaca integral, desnatado ou parcialmente desnatado e apto 

para a alimentação humana, mediante processos tecnologicamente adequados.  

Em sua composição, o leite em pó deverá conter somente as proteínas, açúcares, 

gorduras e outras substâncias minerais do leite e nas mesmas proporções relativas. São 

aceitos como aditivos unicamente: a lecitina, utilizada como emulsionante para a 

elaboração de leites instantâneos, e os antiumectantes silicatos de alumínio, cálcio, 

fosfato tricálcico, dióxido de silício, carbonato de cálcio e carbonato de magnésio, cuja 

adição é permitida apenas para o leite em pó utilizado em máquina de venda automática.  

O leite em pó é obtido por processo industrial (secagem) no qual a água é 

removida em condições controladas de temperatura, umidade e corrente de ar, obtendo-

se um produto estável, de baixa umidade e com mínimas alterações nutricionais.  

O processo de secagem prolonga a vida de prateleira do alimento, conferindo 

melhor conservação do produto, por meio da redução da atividade de água - o que inibe 

o crescimento microbiano e a atividade enzimática. Além disso, há redução de seu peso 

e volume, o que representa economia na embalagem, no transporte e no 

armazenamento.  

Deste modo, excetua-se da restrição disposta no Art. 17, inciso II, da Lei 11.947, 

de 16 de junho de 2009 e Art. 23 da Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, a 

aquisição do leite em pó, considerando: 

- que o leite em pó, atendendo a normativa vigente, não possui aditivos químicos 

como corantes, estabilizantes ou outras substâncias artificiais; 
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- que o leite em pó possui características nutricionais semelhantes ao leite UHT, 

com composição similar em macro e micronutrientes; 

- que em algumas unidades de alimentação e nutrição (UANs) escolares há 

precária estrutura físico-estrutural, higiênico-sanitária e operacional; 

- que o leite em pó apresenta menor risco de contaminação microbiológica 

devido à baixa atividade de água; 

- que o leite em pó facilita a logística de transporte, armazenamento e 

distribuição do produto, uma vez que não necessita de refrigeração e possui prazo de 

validade estendido. 

Neste sentido, destaca-se que para a utilização do leite em pó na alimentação 

escolar é necessário atentar-se às características da embalagem do produto, que deve 

estar íntegra e em boas condições. Ademais, o controle de qualidade da água a ser 

utilizada para a reconstituição do produto é fundamental, bem como sua correta 

dissolução, respeitando a adequada proporção de adição de água ao leite, seguindo as 

instruções do fabricante ou da área técnica responsável pela alimentação escolar na 

Entidade Executora. Caso necessário, as merendeiras/manipuladores de alimentos e 

funcionários envolvidos no preparo e distribuição da alimentação escolar deverão ser 

capacitados para a correta realização do procedimento. 

Por fim, alertamos que o composto lácteo, embora elaborado a partir de 

substâncias lácteas, difere do leite em pó em sua composição, pois permite a adição de 

outros ingredientes, como óleos vegetais e açúcar. Fique atento, composto lácteo não é 

leite em pó. 

 

Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional – COSAN 

 

Apoio:  

 Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar da Universidade Federal de 

São Paulo – CECANE UNIFESP 

Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul – CECANE UFRGS 

Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar da Universidade Federal de 

Goiás – CECANE UFG 
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Nota Técnica nº 01/2014 – COSAN/CGPAE/DIRAE/FNDE  

 

Brasília, 15 de janeiro de 2014. 

 

Assunto: Restrição da oferta de doces e preparações doces na alimentação escolar. 

 

A Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional – COSAN do Programa Nacional 

de Alimentação Escolar - PNAE no cumprimento da sua missão de criar mecanismos gerenciais 

destinados à promoção do direito humano à alimentação adequada e ao estímulo à inserção da 

educação alimentar e nutricional no ambiente escolar, apresenta seu entendimento quanto à 

restrição da oferta de doces e preparações doces na Alimentação Escolar, com base em 

evidências científicas.  

Alimentos industrializados geralmente tendem a apresentar alta densidade energética, 

menos fibras, mais gordura, açúcar e sal, além de substâncias químicas (conservantes, 

estabilizantes, aromatizantes) prejudiciais à saúde
1
.  

O processo de industrialização de alimentos tem encontrado espaço para a sua 

expansão, fato que, associado a outros fatores, reflete em um menor consumo de alimentos in 

natura e no aumento do consumo de alimentos industrializados, tendência demonstrada pelos 

resultados da última Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2008-2009 realizada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
2
. 

Destaca-se que a dieta do brasileiro ainda possui alimentos tradicionais, como o arroz e 

o feijão, no entanto há crescente consumo de alimentos com teor reduzido de nutrientes e de alto 

valor calórico. Observa-se, por exemplo, consumo muito abaixo do recomendado para frutas, 

verduras e legumes e consumo elevado de bebidas com adição de açúcar, como sucos, 

refrigerantes e refrescos, principalmente pelos adolescentes
2
.  

O frequente consumo de alimentos industrializados, característica da alimentação na 

atualidade, é uma das principais causas do aumento dos casos de excesso de peso e obesidade, 

dentre outras complicações à saúde
1
.  

De acordo com Organização Mundial de Saúde e a Organização Panamericana de 

Saúde, as recomendações que objetivam contribuir para garantir o crescimento e o 

desenvolvimento adequados, a promoção da saúde e a prevenção das doenças relacionadas à 

alimentação, preconizam
3
:  



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE  

DIRETORIA DE AÇÕES EDUCACIONAIS – DIRAE 

COORDENAÇÃO – GERAL DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CGPAE 

COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - COSAN 
SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE – 70.070-929 – Brasília/DF 

Telefones: (61) 2022-5663 – E-mail: cotan@fnde.gov.br 

 

 

 manter o peso saudável; 

 limitar o consumo energético procedente das gorduras, substituir as gorduras saturadas 

por gorduras insaturadas e eliminar as gorduras trans; 

 

 aumentar o consumo de frutas, legumes e verduras e de cereais integrais; 

 limitar o consumo de sal (sódio); 

 limitar o consumo de açúcares (grifo nosso). 

A elevada ingestão de açúcares diminui a qualidade nutritiva da dieta, pois há um alto 

consumo de energia concomitante a baixa ingestão de nutrientes, além dos açúcares 

contribuírem para a densidade energética global da dieta, promovendo um balanço energético 

positivo. Ademais, os açúcares e doces possuem alto índice glicêmico e alta carga glicêmica e o 

seu consumo pode estar associado ao aumento do risco para o desenvolvimento de diabetes tipo 

2, doença coronariana, dentre outras
4
.  

 A restrição da oferta de açúcares contribui para a redução do risco de obesidade, dentre 

outras alterações metabólicas. Na pirâmide dos alimentos, instrumento utilizado como 

orientação para uma alimentação saudável, os açúcares e doces - principalmente constituídos de 

carboidratos de cadeia curta e mais rápida absorção, dos tipos monossacarídeo e dissacarídeo - 

encontram-se no ápice, devendo contribuir com a menor parcela das calorias da dieta e ser 

consumidos de forma moderada e com baixa frequência quando comparados aos alimentos da 

base (cereais, tubérculos e raízes, frutas e hortaliças, leguminosas, carnes e ovos, leite e 

produtos lácteos)
4
.  

O cardápio da alimentação escolar é um instrumento de planejamento que visa assegurar 

a oferta de uma alimentação saudável e adequada, que garanta o atendimento das necessidades 

nutricionais dos alunos durante o período letivo
5
.  

Ademais, a oferta da alimentação escolar configura um elemento pedagógico, 

caracterizando uma importante ação de educação alimentar e nutricional. Assim, o PNAE, 

visando limitar a oferta de alimentos processados de baixo valor nutricional, estabelece em sua 

normativa, Resolução CD/FNDE n⁰ 26 de 17 de junho de 2013
6
: 

 

Art. 16. Parágrafo único. A oferta de doces e/ou preparações 

doces fica limitada a duas porções por semana, equivalente a 110 

kcal/porção.  
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Para o PNAE, são considerados doces e preparações doces (ANEXO A – Exemplos de 

Doces e Preparações Doces)
7
:  

 balas, confeitos, bombons, chocolates e similares; 

 bebidas lácteas; 

 produtos de confeitaria com recheio e/ou cobertura; 

 biscoitos e similares com recheio e/ou cobertura; 

 sobremesas; 

 gelados comestíveis; 

 doces em pasta; 

 geleias de fruta; 

 doce de leite;  

 mel;  

 melaço, melado e rapadura;  

 compota ou fruta em calda; 

 frutas cristalizadas;  

 cereais matinais com açúcar; 

 barras de cereais. 

 

OBSERVAÇÃO: são consideradas exceções a esta restrição, as seguintes preparações 

doces: arroz doce; canjica/mungunzá; curau (mingau de milho) e mingau. 

Tais exceções justificam-se em função das diferentes realidades existentes no país, no 

processo que envolve o planejamento até a execução dos cardápios da alimentação escolar, 

processo no qual devem ser consideradas a diversidade das realidades relacionadas com as 

condições das estruturas das cozinhas das escolas, condições de estocagem e armazenamento, 

especialmente para gêneros perecíveis, recursos humanos disponíveis, bem como às associadas 

com a logística disponível para o transporte e distribuição dos alimentos. 

Foi levada ainda em consideração que tais preparações podem contribuir para a 

variedade da alimentação escolar, especialmente nas escolas onde são ofertadas mais de uma 

refeição por dia, realidade esta em expansão na educação pública brasileira com a ampliação da 

educação infantil, do programa Mais Educação e da Educação integral. Essas citadas 
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preparações podem, ainda, servir como opções nutritivas, principalmente se adicionadas de 

frutas e hortaliças, contribuindo para o alcance das necessidades nutricionais de micronutrientes. 

Vale ainda ressaltar que tais opções de preparações não devem ser ofertadas com muita 

frequência, atentando para as prioridades na oferta de frutas e preparações a base de frutas. 

Dessa forma, para análise da frequência de doces e preparações doces nos cardápios da 

alimentação escolar, essa Coordenação- COSAN analisará as Fichas Técnicas de Preparações e 

seus respectivos ingredientes e per capitas, levando em consideração para o cálculo das 110 

Kcal por porção, apenas os ingredientes fonte de açúcar. Por exemplo, caso seja ofertado um 

bolo de cenoura com recheio e com cobertura, serão considerados para cálculo do valor calórico 

apenas os ingredientes utilizado no complemento da preparação do bolo. Ou seja, serão levados 

em consideração o açúcar e o achocolatado utilizados na elaboração da cobertura e do recheio, e 

não o utilizado na preparação como um todo. Outro exemplo seria a oferta de um iogurte com 

cereal matinal açucarado, será considerado, neste caso, somente o cereal matinal adicionado. 

 

Rosane Nascimento 

Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional – COSAN 
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ANEXO A – EXEMPLOS DE DOCES E PREPARAÇÕES DOCES 

 

DOCES E PREPARAÇÕES DOCES EXEMPLOS 

Balas, confeitos, bombons, chocolates e 

similares 

Bananada/mariola, pé de moleque, cocada, 

paçoca, caramelos, balas de goma/gelatina, 

achocolatado em pó, achocolatado líquido, 

entre outros. 

Bebida láctea Sabores diversos 

Produtos de confeitaria com recheio e/ou 

cobertura 

Bolos recheados ou com cobertura, tortas 

doces, roscas doces, entre outros. 

Biscoitos e similares com recheio e/ou 

cobertura 

Wafer, bolachas ou biscoitos recheados, 

cookies, entre outros. 

Sobremesas 
Gelatina, pudim, manjar, sagu, quindim, entre 

outros. 

Gelados comestíveis Sorvetes, picolés, dindim/geladinho/sacolé 

Doces em pasta Marmelada, goiabada, entre outros. 

Geleias de fruta Geleias de frutas e chimia 

Doce de leite  

Mel  

Melaço, melado e rapadura  

Compota ou fruta em calda  

Frutas cristalizadas  

Cereais matinais com açúcar Flocos de cereais 

Barras de cereais Com ou sem chocolate 
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Nota Técnica nº 004 /2013 – CGPAE/DIRAE/FNDE 
 

Brasília, 11 de julho de 2013. 
 
Assunto: Inclusão de pescado na alimentação escolar 
 
 

A Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional – COSAN, no cumprimento de sua 
missão de criar mecanismos gerenciais destinados a promoção do direito à alimentação adequada ao escolar, 
especialmente quanto ao estímulo à inserção da educação alimentar e nutricional, apresenta seu 
posicionamento sobre a inclusão do pescado na alimentação escolar. 

 
A atuação da COSAN para a inclusão do pescado na alimentação escolar vem incentivar em 

seus eixos temáticos de garantia da segurança alimentar, o fortalecimento da agricultura familiar no âmbito 
do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e na conformidade da Lei nº 11.947/2009, bem 
como o caráter pedagógico do alimento no ambiente escolar. 

 
A inclusão do pescado nas escolas permite a criação de uma demanda por alimentos com 

forte estímulo ao desenvolvimento socioeconômico local, vai ao encontro das diretrizes do PNAE, como o 
emprego da alimentação saudável e adequada, que compreende o uso de alimentos variados, seguros e que 
respeitem a cultura e as tradições alimentares, contribuindo para o desenvolvimento do aluno em 
conformidade com a faixa etária, sexo, atividade física e o estado de saúde dos escolares. 

Serão apresentadas inicialmente algumas informações sobre a temática que embasam o 
posicionamento adotado por esta Coordenação, descrito a seguir: 

 
1. Dados da Pesquisa da inclusão do Pescado na alimentação escolar 

 
Em uma pesquisa realizada em 2012 pelo Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), em 

parceria com o FNDE, sobre a inclusão do pescado na alimentação escolar em 2011, obtiveram os seguintes 
resultados destacados a seguir: 
   

 
• 638 (34%) dos municípios afirmaram que houve inclusão do 
pescado na alimentação escolar, enquanto 1246 (66%) alegaram 
não ter incluído o pescado nos cardápios em 2011.  
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Nessa pesquisa foram apontadas as dificuldades encontradas pelo município para a inclusão 

do pescado na alimentação escolar. 
 
 

 
 
 

As duas primeiras dificuldades apontadas, foram a baixa aceitação/falta de hábitos pelos 
alunos e o custo elevado (36% para cada), seguidos pelo risco de espinhas (28%), dificuldade de acesso 
(17%) e falta de fornecedores/ausência de produtos no mercado (15%). No entanto, 200 respostas (31%) 
alegaram não encontrar nenhuma dificuldade na inclusão do pescado nas escolas. 

 
Das respostas que alegaram a inclusão do pescado na alimentação escolar, a frequência 

predominante de consumo foi a mensal (42%), seguida pela quinzenal (31%). Espera-se, com base em uma 
alimentação saudável de 250 gramas de pescado por semana, que o consumo seja semanal ou superior, 
percentual que totalizou apenas 15% das respostas. 
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A forma em que o pescado foi adquirido para a alimentação escolar também foi questionada 

na pesquisa. 
 

 
 

 
O produto com maior representatividade foi o filé de peixe, com 56,1%, seguido pelo 

enlatado (37%). Por outro lado, o pescado inteiro e eviscerado, assim como os moluscos e crustáceos são 
pouco frequentes na alimentação escolar.  

 
 
Em relação à média do consumo do pescado na alimentação escolar, obteve-se o consumo per 

capita de 41,4g/aluno/refeição, valor considerado insuficiente quando comparado à recomendação de 
12kg/habitante/ano da Organização Mundial de Saúde – OMS. 
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A forma de preparo predominante do pescado servido para os alunos foi o cozido e/ou ao 

molho, representando 72,8% das respostas. Ademais, observou-se que a forma frita e a empanada, menos 
saudáveis, estiveram presentes em 13% das respostas. 

 
 

 
 
 
Para os municípios que incluíram pescado no cardápio escolar, as principais dificuldades 

encontradas durante a inclusão foram: baixa aceitação e/ou falta de hábitos pelos alunos e o custo elevado 
(36% cada), seguidos pelo risco de espinhas (28%), Vale destacar que 31% alegaram não encontrar 
nenhuma dificuldade na inclusão do pescado nas escolas. 

 
Na perspectiva de aumentar a inserção do pescado de qualidade oriundo da produção familiar, 

destacamos a importância da interação entre todos os atores envolvidos, como os produtores familiares, os 
gestores públicos e o CAE.  
 

 
2. Posicionamento CGPAE 

 
Considerando o art. 12 da Lei 11.947/2009 e o art. 14 da Resolução CD/FNDE n°26/2013 que 

dispõem que os cardápios da alimentação escolar deverão ser elaborados pelo nutricionista responsável, com 
utilização de gêneros alimentícios básicos, respeitando-se as referências nutricionais, os hábitos alimentares, 
a cultura alimentar da localidade, pautando-se na sustentabilidade e diversificação agrícola da região e na 
alimentação saudável e adequada; 

 
Considerando que as Entidades Executoras do PNAE (secretarias estaduais e municipais de 

educação) são as responsáveis pela compra dos gêneros alimentícios e, ao nutricionista responsável técnico, 
cabe a responsabilidade pela definição dos gêneros alimentícios, de acordo com o disposto na Resolução 
CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, arts. 14, 15, 18, 19 e 20. Assim, este profissional deverá analisar, 
por meio da avaliação nutricional, hábitos e culturas alimentares locais, a real necessidade e pertinência da 
escolha de qualquer alimento a ser acrescido no cardápio da alimentação escolar; 
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Considerando que a competência do FNDE está relacionada com a normatização da execução 

do programa, em especial com a definição da qualidade da alimentação oferecida; e com as ações de 
alimentação e nutrição na escola; 

 
O pescado pode ser inserido na alimentação escolar de diversas formas, tais como: assado, 

grelhado, ao molho, entre outros. Mas além da forma tradicional o pescado pode ser oferecido como 
principal ingrediente, tais como: pão de peixe, hambúrguer de peixe, almôndega de peixe, entre outros. 

 
 

 
Albaneide Peixinho 

Coordenadora-Geral do PNAE 
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Nota Técnica nº 01/2011 – COTAN/CGPAE/DIRAE/FNDE  

 

 

Assunto: Posicionamento da COTAN em relação às bebidas a base de frutas em substituição à fruta na 

alimentação escolar. 

 

A Coordenação Técnica de Alimentação e Nutrição - COTAN, com apoio dos Centros Colaboradores 

de Alimentação e Nutrição do Escolar - CECANEs, no cumprimento de sua missão de criar mecanismos 

gerenciais destinados a promoção do direito à alimentação adequada ao escolar, o estímulo à inserção da 

educação alimentar e nutricional, apresenta seu posicionamento sobre a inclusão de bebidas à base de frutas em 

substituição à obrigatoriedade da oferta das porções de frutas, conforme prevê a Resolução CD/FNDE nº 

38/2009. 

Serão apresentadas inicialmente algumas definições, conceitos e o referencial teórico sobre a temática 

que embasam o posicionamento adotado por esta Coordenação, descrito a seguir.   

Bebidas à base de frutas  

Utilizando como instrumento de pesquisa o Decreto nº 6.871, de 4 de junho de 2009, verifica-se que a 

terminologia “bebida” está condicionada a diferentes tipos de preparos sólidos ou líquidos e diferentes 

classificações, como exposto a seguir: 

[...] II – bebida: o produto de origem vegetal industrializada, destinado à ingestão 

humana em estado líquido, sem finalidade medicamentosa ou terapêutica; 

III – também bebida: a polpa de fruta, o xarope sem finalidade medicamentosa ou 

terapêutica, os preparados sólidos e líquidos para bebida, a soda e os fermentados 

alcoólicos de origem animal, os destilados alcoólicos de origem animal e as bebidas 

elaboradas com a mistura de substâncias de origem vegetal e animal1. 

Considerando apenas as bebidas não alcoólicas, não gaseificadas, não desidratadas/concentradas, e 

aquelas que não são classificadas como bebidas de baixo teor nutricional, ou seja, restringindo o conteúdo do 

documento somente para as bebidas de interesse para as normativas do PNAE, destacam-se as definições de 

suco, suco misto, polpa de fruta, néctar e bebidas compostas de frutas, descritas no anexo desse referido 

documento.

                                                           
1 BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Coordenação de Política de Alimentação e Nutrição. Guia alimentar para 
população brasileira: promovendo a alimentação saudável. 210p. Brasília, 2006. 
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Importância do Consumo de Frutas e Hortaliças  

A importância do consumo de frutas e hortaliças para prevenir Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

(DCNT) está amplamente descrita na literatura científica, porém, a ingestão destes alimentos por crianças está 

abaixo dos valores recomendados. Cabe destacar que a infância e a adolescência são períodos cruciais para o 

estabelecimento das práticas alimentares que serão mantidos ao longo da vida adulta. Dessa forma, ressalta-se a 

importância do monitoramento e da promoção de práticas alimentares saudáveis desde os primeiros anos do 

indivíduo, incluindo o consumo diário de frutas e hortaliças. 

Estudos sobre os hábitos alimentares de crianças que freqüentam creches, concluíram que crianças 

estimuladas a práticas alimentares saudáveis através da exposição e do ato de provar uma variedade de 

alimentos nutritivos, favorecem o crescimento e o desenvolvimento adequado da criança2. A partir destes 

achados, recomenda-se que a incorporação habitual de frutas e hortaliças de forma variada nos cardápios 

adotados nas escolas seja uma importante estratégia de estímulo ao consumo de tais alimentos. 

De acordo com o Guia Alimentar da População Brasileira3, o número de porções recomendadas de 

frutas e de hortaliças equivale a 3 porções por dia para cada grupo. Sendo assim, o estímulo a uma alimentação 

saudável no espaço escolar pode ser realizado por meio da oferta de uma alimentação nutricionalmente 

equilibrada, considerando que no PNAE o aluno realiza, no mínimo, uma refeição na escola. 

O consumo de bebidas industrializadas por crianças na idade escolar é preocupante, pois contêm alta 

densidade calórica e elevado teor de açúcar, são pobres em fibras e micronutrientes (vitaminas e minerais) e 

possuem aditivos e corantes. Estudos recentes têm evidenciado uma relação negativa dessas substâncias sobre o 

sistema nervoso central, podendo desencadear de déficit de atenção como hiperatividade em crianças, 

intolerância e alergia alimentar e câncer4. 

A pesquisa sobre o perfil nutricional dos alimentos processados, realizada pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, em 2010, informa que o teor de açúcar e sódio de sucos e néctares industrializados 

analisados foi em média de 11,7g/100ml, classificado como alimento com quantidade elevada de açúcar, nos 

termos da Resolução – RDC, nº 24/2010 em, acima do estabelecido pela Resolução CD/FNDE nº 38/2009, que 

recomenda que na alimentação escolar tenha 10% (dez por centro) da energia total proveniente de açúcar 

simples adicionado.   

Conclui-se, portanto, que no âmbito escolar é necessário estimular o consumo de alimentos adequados, 

incluindo a oferta regular de frutas e hortaliças. Entendendo dessa forma, o PNAE determinou que os cardápios 

escolares deverão oferecer, pelo menos, três porções de frutas e hortaliças por semana (200g/aluno/semana) nas 

                                                           
2 BARBOSA R.M.S., SOARES E.A., LANZZILLOTI H. S. Avaliação da ingestão de nutrientes de crianças de uma creche filantrópica: aplicação do consumo dietético de referência. 
Rev. Bras. Saúde Mater. Infant. 2007 Abr; 7 (2): 159-166.  
3 BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Coordenação de Política de Alimentação e Nutrição. Guia alimentar para 
população brasileira: promovendo a alimentação saudável. 210p. Brasília, 2006.  
4 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção a Saúde. Departamento de Atenção Básica. Experiências estaduais e municipais de regulamentação da comercialização de 
alimentos em escolas no Brasil: identificação e sistematização do processo de construção e dispositivos legais adotados. Brasília: Ministério da Saúde, 2007. 85 p. (Série B. Textos 
Básicos de Saúde) POLÔNIO, M. L. Aditivos Alimentares e Saúde Infantil. In: ACCIOLLY, E.; SAUNDERS, C.; LACERDA, E.M.A. Nutrição em Obstetrícia e Pediatria. Rio de 
Janeiro: Cultura Médica, 2003. Cap. 29. p. 511-527. 
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refeições ofertadas5, além do incentivo ao desenvolvimento de estratégias de educação alimentar e nutricional 

que incentivem seu consumo6. 

 

Posicionamento técnico 

As normativas do PNAE lançadas no ano de 2009 representaram o aprimoramento do Programa do 

ponto de vista técnico e estão contribuindo para a melhoria da qualidade das refeições oferecidas aos escolares. 

Neste sentido, a obrigatoriedade da oferta de frutas e hortaliças no cardápio das escolas, assim como a proibição 

de compra de bebidas com baixo teor nutricional devem ser incentivadas.  

Portanto, a COTAN entende a obrigatoriedade da oferta de frutas in natura e não considera nenhum 

tipo de bebida a base de frutas como porção de fruta, considerando que há perdas nutricionais importantes, 

pois alimentos industrializados e processados retiram grande parte das fibras e nutrientes e ainda podem vir 

acrescidos de corantes e conservantes, sendo que alguns são apontados como causadores de reações alérgicas e 

aumento de distúrbios de atenção e hiperatividade infantil.  

Existe ainda a dificuldade para o estabelecimento de um padrão de equivalência nutricional das polpas de 

frutas, às referências estabelecidas na pela Resolução 38/2009. Sabe-se que a quantidade média sólidos oriundos 

da parte comestível do fruto é de apenas 13,30g em 100g de polpa, sendo necessária uma quantidade muito 

elevada para atingir o preconizado na resolução. A grande variabilidade encontrada no teor de açúcar dos 

alimentos dentro de uma mesma categoria sugere que é difícil construir e inadequado utilizar tabelas de 

composição química de alimentos como fonte de informação para alimentos industrializados. 

Portanto, esta Coordenação Técnica entende que cabe ao Responsável Técnico a adequação do cardápio à 

realidade local, levando em consideração a infra estrutura e logística e a oferta de frutas e hortaliças in natura, 

priorizando a aquisição pela agricultura familiar. 

                                                           
5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. Resolução nº. 38, de 16 de julho de 2009. Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da 
educação básica no Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Disponível em ftp://ftp.fnde.gov.br/web/resolucoes_2009/res038_16072009.pdf. Acesso em 07 de fevereiro 
2011. 
6 BARCIOTTE, M. L., BADUE, A. F. Educação nutricional, mídia e novas relações de consumo: uma visão ética e responsável. In: TADDEI, J. A. A. C. (Coord.) Jornadas científicas do 
Nisan – Núcleo Interdepartamental de Segurança Alimentar e Nutricional. Barueri: Minha Editora, 2007, p. 59-70. 
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ANEXO 

Conceito bebidas a base de fruta. 

I. Suco: 

[...] Art. 18. Suco ou sumo é a bebida não fermentada, não concentrada, ressalvados 

os casos a seguir especificados, e não diluída, destinada ao consumo, obtida da fruta 

madura e sã, ou parte do vegetal de origem, por processamento tecnológico 

adequado, submetida a tratamento que assegure a sua apresentação e conservação 

até o momento do consumo. 

§ 1o O suco não poderá conter substâncias estranhas à fruta ou parte do vegetal de 

sua origem, excetuadas as previstas na legislação específica. 

§ 2o É proibida a adição, em sucos, de aromas e corantes artificiais. 

§ 3o O suco poderá ser adicionado de açúcares na quantidade máxima fixada para 

cada tipo de suco, observado o percentual máximo de dez por cento em peso, 

calculado em gramas de açúcar por cem gramas de suco, tendo sua denominação 

acrescida pela designação adoçado. 

[...] § 10. A designação integral será privativa do suco sem adição de açúcares e na 

sua concentração natural, sendo vedado o uso de tal designação para o suco 

reconstituído7 (Brasil, 2009). 

Baseado nesses conceitos, considera-se que a denominação “suco integral” possa ser atribuída a sucos 

de um único tipo de fruta (apenas melão, melancia, laranja, tangerina, uva, abacaxi ou caju, por exemplo), desde 

que não adicionados de água, açúcares e de substâncias estranhas à fruta. 

II. Suco Misto: 

[...] § 11. Suco misto é o suco obtido pela mistura de frutas, combinação de fruta e 

vegetal, combinação das partes comestíveis de vegetais ou mistura de suco de fruta 

e vegetal, sendo a denominação constituída da expressão suco misto, seguida da 

relação de frutas ou vegetais utilizados, em ordem decrescente das quantidades 

presentes na mistura8 (Brasil, 2009). 

                                                           
7  
8  
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Entende-se que a denominação “suco misto” pode ser atribuída aos sucos de duas ou mais frutas 

misturadas, desde que não adicionados de água, açúcares e de substâncias estranhas. 

III. Polpa de fruta: 

[...] Art. 19. Polpa de fruta é o produto não fermentado, não concentrado, obtido de 

fruta polposa, por processo tecnológico adequado, atendido o teor mínimo de 

sólidos em suspensão. 

Parágrafo único. Polpa mista é a bebida obtida pela mistura de fruta polposa com 

outra fruta polposa ou fruta não polposa ou com a parte comestível do vegetal, ou 

com misturas destas, sendo a denominação constituída da expressão polpa mista, 

seguida da relação de frutas e vegetais utilizados, em ordem decrescente das 

quantidades presentes na mistura9 (Brasil, 2009). 

Para facilitar o entendimento do conceito pontuado acima, foi feita uma pesquisa adicional na 

Instrução Normativa nº 01/2000 do Ministério da Agricultura e Abastecimento (Brasil, 2009), que estabelece os 

padrões de identidade e as características mínimas de qualidade do produto “polpa de fruta”, destinado ao 

consumo como bebida. Nessa normativa, são apresentadas as características de algumas polpas, sendo 

importante destacar os teores mínimos de sólidos totais, proveniente da parte comestível do fruto, a saber: 

 

Sólidos totais (g/100g) 
Sabores de polpas de frutas 

Mínimo Máximo 

Acerola 6,50 ### 

Cacau 16,00 ### 

Cupuaçu 12,00 ### 

Graviola 12,50 ### 

Açaí 40,00 60,00 

Maracujá 11,00 ### 

Caju 10,50 ### 

Manga 14,00 ### 

Goiaba 9,00 ### 

Pitanga 7,00 ### 

Uva 15,00 ### 

                                                           
9  
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Mamão 10,50 ### 

Cajá 9,50 ### 

Melão 7,50 ### 

Mangaba 8,50 ###  

 

Conforme observado na tabela acima, a média de sólidos em suspensão, ou seja, a quantidade de 

sólidos oriundos da parte comestível do fruto é de apenas 13,30g em 100g de polpa. Destaca-se ainda que as 

polpas de fruta, segundo a mesma normativa, poderão ser adicionadas de acidulantes como regulador de acidez, 

conservadores químicos e corantes naturais. 

IV. Néctar: 

Art. 21. Néctar é a bebida não fermentada, obtida da diluição em água potável da 

parte comestível do vegetal ou de seu extrato, adicionado de açúcares, destinada ao 

consumo direto. 

[...] § 2o Néctar misto é a bebida obtida da diluição em água potável da mistura de 

partes comestíveis de vegetais, de seus extratos ou combinação de ambos, e 

adicionado de açúcares, destinada ao consumo direto. 

Os diferentes néctares de frutas são adicionados de água e açúcares. Contudo, é importante destacar 

que não existem nas normativas pesquisadas o percentual máximo de adição de sacarose. 

Tomando como ponto de comparação a Resolução nº 38/2009, entende-se que os néctares de frutas, 

elaborados nas escolas, poderiam conter no máximo 10% (dez por cento) da energia total proveniente de açúcar 

simples adicionado (FNDE, 2009). Reforçando essa regulamentação, a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), segundo a Resolução-RDC nº 24/2010, também define um quantitativo para que o 

alimento não seja classificado como produto com elevada quantia de açúcar, sendo definido que “alimento com 

quantidade elevada de açúcar é aquele que possui em sua composição uma quantidade igual ou superior a 15 g 

de açúcar por 100 g ou 7,5 g por 100 ml [...]” (ANVISA, 2010, p.2). 

V. Bebidas compostas de frutas: 

Art. 34. Bebida composta de fruta, de polpa ou de extrato vegetal é a bebida obtida 

pela mistura de sucos, polpas ou extratos vegetais, em conjunto ou separadamente, 
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com produto de origem animal, tendo predominância em sua composição de 

produto de origem vegetal, adicionada ou não de açúcares. 

O conceito acima foi considerado neste documento, baseado no entendimento de que as chamadas 

“vitaminas de frutas”, em que há mistura de sucos ou polpas com leite, fazem parte das preparações à base de 

frutas fornecidas, principalmente, nas escolas de educação infantil (creches e pré-escolas). 
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Nota Técnica nº  01/2012 – CGPAE/DIRAE/FNDE  

 

Assunto: posicionamento da Coordenação Geral do Programa de Alimentação 

Escolar a respeito da aquisição de suco de laranja para a alimentação escolar. 

 

A Coordenação Geral do Programa de Alimentação Escolar - CGPAE, no 

cumprimento de sua missão de criar mecanismos gerenciais destinados a promoção do 

direito à alimentação adequada ao escolar, o estímulo à inserção da educação alimentar 

e nutricional, apresenta seu posicionamento a respeito das bebidas à base de frutas, em 

especial ao suco de laranja a ser adquirido para as refeições escolares, conforme prevê a 

Resolução CD/FNDE nº 38/2009. 

Serão apresentadas algumas definições, conceitos e o referencial teórico sobre a 

temática que embasam o posicionamento adotado por esta Coordenação, descrito a 

seguir.   

 
Conceito de bebidas a base de fruta, conforme Decreto nº 6871, de 04 de junho de 
2009, que regulamenta a Lei no 8.918, de 14 de julho de 1994, que dispõe sobre a 
padronização, a classificação, o registro, a inspeção, a produção e a fiscalização de 
bebidas. 

I. Suco: 

[...] Art. 18. Suco ou sumo é a bebida não fermentada, não 

concentrada, ressalvados os casos a seguir especificados, e não 

diluída, destinada ao consumo, obtida da fruta madura e sã, ou 

parte do vegetal de origem, por processamento tecnológico 

adequado, submetida a tratamento que assegure a sua 

apresentação e conservação até o momento do consumo. 

§ 1o O suco não poderá conter substâncias estranhas à fruta ou 

parte do vegetal de sua origem, excetuadas as previstas na 

legislação específica. 
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§ 2o É proibida a adição, em sucos, de aromas e corantes 

artificiais. 

§ 3o O suco poderá ser adicionado de açúcares na quantidade 

máxima fixada para cada tipo de suco, observado o percentual 

máximo de dez por cento em peso, calculado em gramas de 

açúcar por cem gramas de suco, tendo sua denominação 

acrescida pela designação adoçado (na rotulagem da 

embalagem).  

[...] § 10. A designação integral será privativa do suco sem 

adição de açúcares e na sua concentração natural, sendo vedado 

o uso de tal designação para o suco reconstituído1 (Brasil, 2009). 

Baseado nesses conceitos, considera-se que a denominação “suco integral” possa 

ser atribuída a sucos de um único tipo de fruta (apenas melão, melancia, laranja, 

tangerina, uva, abacaxi ou caju, por exemplo), desde que não adicionados de água, 

açúcares, conservantes, aditivos químicos, aromatizantes artificiais e de substâncias 

estranhas à fruta. 

Art. 22.  Refresco ou bebida de fruta ou de vegetal é a bebida não 

fermentada, obtida pela diluição, em água potável, do suco de 

fruta, polpa ou extrato vegetal de sua origem, com ou sem adição 

de açúcares. 

§ 2o  Os refrescos de laranja ou laranjada, de tangerina e de uva 

deverão conter no mínimo trinta por cento em volume de suco 

natural. 

 
                                                
1 Decreto nº 6871, de 04 de junho de 2009. Regulamenta a Lei no 8.918, de 14 de julho de 1994, que 
dispõe sobre a padronização, a classificação, o registro, a inspeção, a produção e a fiscalização de 
bebidas. 
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 Caso os sucos de laranja na sua forma natural sejam adicionados de açúcar e 

água, não poderão exceder a 10% da energia total proveniente de açúcar simples 

adicionado, por exemplo, em 150 ml (1 copo pequeno) de suco por aluno, poderá ser 

acrescido de, no máximo, 11,4g de açúcar, que corresponde ao percentual referido.  

 A oferta deverá estar em consonância com o cardápio elaborado pelo 

nutricionista responsável técnico pelo PNAE, para que não exceda o percentual de 

açúcar simples adicionado, recomendado pela Organização Mundial de Saúde, bem 

como para atingir a meta do plano de Doenças Crônicas Não Transmissíveis e de 

Obesidade, do Governo Federal.  

 

 A Resolução CD/FNDE nº 38/2009 restringe e, portanto, não proíbe, que a 

Entidade Executora do Programa adquira com até 30% dos recursos repassados pelo 

FNDE os alimentos enlatados, embutidos, doces, alimentos compostos ou prontos para 

consumo, ou alimentos concentrados, com quantidade elevada de sódio (aqueles que 

possuem em sua composição uma quantidade igual ou superior a 500mg de sódio por 

100 g ou ml) ou de gordura saturada (quantidade igual ou superior a 5,5g de gordura 

saturada por 100g, ou 2,75g de gordura saturada por 100ml).  

 

Além disso, ressaltamos que os sucos industrializados a serem ofertados na 

alimentação escolar tenham até 10% da energia total proveniente de açúcar simples 

adicionado e até 500mg de sódio por 100ml e quando ofertados refrescos, estes deverão 

conter no mínimo 30% do seu volume total do suco natural de laranja. Estes devem ser 

envasados e, no mínimo, pasteurizados, para que prolonguem seu prazo de validade, 

diminuindo a necessidade de adição de conservantes naturais e artificiais. 

 

 Portanto, entende-se que a aquisição de sucos de laranja para alimentação 

escolar deva seguir os preceitos que foram acima apresentados, especialmente aos 
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Padrões de Identidade e Qualidade previstas na Instrução Normativa nº 01/2000, do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, anexa. 

Brasília, 21 de agosto de 2012. 

 

Albaneide Peixinho 
Coordenadora Geral do PNAE 
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Instrução Normativa nº 01, de 07 de janeiro de 2000 - MAPA 

ANEXO XXVII 

REGULAMENTO TÉCNICO PARA FIXAÇÃO DOS PADRÕES DE IDENTIDADE 
E QUALIDADE PARA SUCO DE LARANJA>  

1. DEFINIÇÃO  

<Suco de laranja> é bebida não fermentada e não diluída, obtida da parte comestível 
da laranja (Citrus sinensis), através de processo tecnológico adequado. 

2. COMPOSIÇÃO  

O <suco de laranja> deverá obedecer às características e composição abaixo: 

Cor: amarelo Sabor: próprio Aroma: próprio 

   Mínimo   Máximo   
Sólidos solúveis em º Brix, a 
20º C   10,5   -   

Relação de sólidos solúveis 
em  brix/acidez em g/100g de 
ácido  cítrico anidro   

7,0   -   

Ácido ascórbico (mg/100mg)   25,00   -   
Açúcares totais naturais da 
laranja  (g/100g)   -   13,00   

Óleo essencial de laranja 
%v/v   -   0,035   

3. INGREDIENTES OPCIONAIS  

3.1. Ao <suco de laranja> poderão ser incorporadas as células da própria fruta; 

4. O <suco de laranja deverá obedecer aos Padrões de Identidade e Qualidade fixados 
para suco de fruta. 
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Nota Técnica nº 01/2013 – COSAN/CGPAE/DIRAE/FNDE  

 

Assunto: Obrigatoriedade da pasteurização do leite para aquisição e oferta na 

Alimentação Escolar. 

�

Segundo a Instrução Normativa nº 62, de 29 de dezembro de 2011, do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, entende-se por leite o produto oriundo da ordenha 

completa, ininterrupta, em condições de higiene, de vacas sadias, bem alimentadas e 

descansadas.  

Todo o leite comercializado no Brasil para consumo humano deve ser pasteurizado, 

processo que garante ao consumidor a qualidade higiênico-sanitária do produto por meio da 

destruição de micro-organismos patogênicos. Diversos riscos à saúde têm sido associados com o 

consumo de leite cru, especialmente a propagação de doenças como a tuberculose, listeriose e 

brucelose. O Decreto-Lei nº 923, de 10 de outubro de 1969 dispõe sobre a comercialização do 

leite, e afirma em seu Art. 1� que fica proibida a venda de leite cru, para consumo direto da 

população, em todo o território nacional. 

Logo, o leite cru refrigerado produzido nas propriedades rurais do território nacional 

deve ser destinado à obtenção de leite pasteurizado para consumo humano direto ou para 

transformação em derivados lácteos em todos os estabelecimentos de laticínios submetidos à 

inspeção sanitária oficial.  

Segundo pesquisa realizada em 2011 pelo Centro Colaborador em Alimentação e 

Nutrição do Escolar da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – CECANE UFRGS sobre a 

Composição Nutricional da Alimentação Escolar no Brasil: Uma Análise a partir de uma 

amostra de Cardápios, no grupo dos leites e derivados 82,9% dos municípios apresentaram no 

cardápio escolar, pelo menos uma vez na semana, leite e queijos.  

Devido à sua importância em termos de saúde coletiva e considerando a relação entre a 

qualidade sanitária dos alimentos e a saúde da população, o Programa Nacional de Alimentação 

Escolar - PNAE destaca em suas normativas a preocupação com a oferta de alimentos seguros. 
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Para o PNAE, os gêneros alimentícios a serem adquiridos deverão atender ao disposto 

na legislação de alimentos, estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 

ANVISA do Ministério da Saúde – MS e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento – MAPA. 

Neste sentido, os cardápios da alimentação escolar elaborados pelo nutricionista 

responsável técnico, quando na oferta de produtos lácteos, deverão utilizar somente produtos 

pasteurizados. 

�

Rosane Nascimento 
Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional - COSAN 

�

�

�

�
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BRASIL. Instrução Normativa nº 62, de 29 de dezembro de 2011. Anexo IV - Regulamento Técnico de 
Identidade e Qualidade de Leite Cru Refrigerado. 
 
BRASIL. Decreto-Lei nº 923, de 10 de outubro de 1969. Dispõe sobre a comercialização do leite cru. 
 
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Zoonosis y Enfermedades Transmisibles Comunes al 
Hombre y a los Animales. 3ª Ed. 2003. (Publicación Científica y Técnica n� 580). 
 
BRASIL. Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do 
Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica, altera a Lei 10.880, de 9 de junho de 2004, 
e dá outras providências. 
 
BRASIL. Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013. Dispõe sobre o atendimento da alimentação 
escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. 
 
Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar – CECNAE UFRGS. Composição Nutricional da 
Alimentação Escolar no Brasil: Uma Análise a partir de uma Amostra de Cardápios. 2011.  
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Nota Técnica nº 02/2012 – COTAN/CGPAE/DIRAE/FNDE  

 
 

Assunto: Regulamentação de cantinas escolares em escolas públicas do Brasil. 
 

 
O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é regulamentado pela Lei nº 

11.947 de 16 de junho de 2009 e atende aos alunos matriculados na educação básica da 

rede pública de ensino. Seguindo os ideais do Direito Humano à Alimentação Adequada, o 

programa busca ofertar refeições saudáveis, seguras e balanceadas com o intuito de suprir 

as necessidades nutricionais dos alunos durante o período letivo, mas também, em caráter 

orientador, reconhecendo a escola como um espaço propício à formação de hábitos 

saudáveis (BRASIL, 2009).  

Assim as ações do PNAE abrangem de forma integrada a oferta de refeições e a 

realização de ações de educação alimentar e nutricional, abordando a alimentação como 

um ato pedagógico e tema essencial na formação dos estudantes brasileiros. Entretanto a 

oferta de alimentos por outras fontes no interior da escola é fato presente e sempre muito 

polêmico. A existência de cantinas no ambiente escolar é constante tema de debate. 

Segundo Gabriel et al (2010), a cantina é uma dependência dentro do 

estabelecimento de ensino destinada a fornecer serviços de alimentação a alunos, 

professores e demais funcionários mediante pagamento. A presença desse estabelecimento 

no ambiente escolar propicia ao estudante uma maior autonomia e variedade no que diz 

respeito à sua alimentação (DANELON; DANELON; SILVA, 2006). No entanto, tal fato 

pode representar um grande problema para a saúde dos alunos, pois a maioria dos lanches 

comercializados nas cantinas escolares encontra-se com baixo teor de nutrientes e com alto 

teor de açúcar, gordura e sódio (BRASIL, 2007). Vários estudos sinalizam que quando o 

escolar dispõe de recursos para compra de alimentos em cantinas de unidades de ensino, as 

preferências recaem sobre aqueles com alta densidade energética, como balas, salgadinhos 

do tipo chips, doces, salgados caseiros, biscoitos e refrigerantes (COROBA, 2002; 

DANELON; SILVA, 2004; STURION; PANCIERA; SILVA, 2005).  A facilidade de 



�
�
�
�

���������	�
���
����	�
��
	�����	����
��
�����	�������	�
���
����	�


����	����
��������
���������������
����	������
�����
��������	
������������������������������	
�����������������

��������	
���������������������	
���������	
����������
������������������ ��!����"#$ "��!���������%��%��&�&�'����($�"�)�!�

!�*+,�-./0������1..2��� �3�*4#*�+56�758� 
 

 

acesso por parte dos escolares a esses alimentos contribui para uma menor aceitação e 

adesão à alimentação escolar, podendo provocar desvios nutricionais que interferem no 

crescimento e no desenvolvimento (GROSS; CINELLI, 2004). Assim, estudos apontam 

que atualmente o ambiente escolar pode contribuir de forma sistemática para a adoção de 

práticas alimentares consideradas não saudáveis. Do mesmo modo, a existência de cantinas 

escolares gera uma profunda incoerência entre o que é aprendido em sala de aula e as 

práticas e posturas da escola, principalmente com relação ao tema “alimentação saudável”. 

Segundo Silva e Boccaletto (2009) no ambiente escolar a cantina configura-se como um 

entrave para a educação nutricional e a formação de hábitos alimentares saudáveis. 

Sturion et al (2005) com o objetivo de avaliar o nível de adesão dos alunos ao 

Programa de Alimentação Escolar e identificar as principais variáveis que o afetam, 

realizaram pesquisa, tendo por base amostra de 2.678 escolares, com no máximo 14 anos 

de idade. A maioria (70%) dos escolares que afirmou não participar do Programa 

frequentava unidades de ensino que apresentavam cantinas escolares. Em relação à adesão 

dos estudantes de escolas públicas ao PNAE, as variáveis de renda familiar per capita, 

escolaridade dos pais, idade e estado nutricional dos alunos e a maior frequência de 

consumo de alimentos nas cantinas escolares se revelaram inversamente associadas à 

adesão diária ao PNAE.  

Este cenário associado a outros elementos contribui para o aumento da incidência 

da obesidade infantil, que é um problema de saúde pública presente em todas as classes 

sociais (OLIVEIRA; RUIZ; WILLHERM, 2010). Dados da última Pesquisa Nacional de 

Orçamentos Familiares - POF, indicam que 1 entre cada 3 crianças brasileiras apresentam 

sobrepeso e 1 entre cada 5, apresentam obesidade (IBGE, 2010). 

Diante do exposto, inúmeras alternativas e estratégias vem sendo lançadas no 

sentido de intervir nos crescentes índices de sobrepeso e obesidade. O debate em torno da 

regulamentação ou da adoção de medidas que possam transformar as cantinas escolares em 

locais que garantam o fornecimento de alimentos e refeições saudáveis, principalmente no 

que ser refere ao aumento da oferta de frutas, legumes e verduras e restrição de alimentos 

de baixo valor nutricional vem tomando dimensão internacional (BRASIL, 2007). 
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No Brasil, o Ministério da Saúde e o FNDE/Ministério da Educação publicaram em 

2010 a Portaria Interministerial n.º 1.010 de 08 de maio de 2006, a fim de instituir as 

diretrizes para a alimentação saudável no ambiente escolar (BRASIL, 2006).  

Experiências de regulamentação da comercialização de alimentos não saudáveis em 

cantinas escolares têm sido desenvolvidas em alguns estados e municípios brasileiros, cita-

se como exemplo:  

Florianópolis/SC - Lei municipal n.º 5.853, de 04 de junho de 2001. Abrangência: 

Unidades educacionais públicas e privadas que atendem a educação básica do Município. 

Santa Catarina/SC - Lei estadual n.º 12.061, de 18 de dezembro de 2001. 

Abrangência: Unidades educacionais públicas e privadas que atendem a educação básica 

do Estado. 

Paraná/ PR - Lei estadual n.º 14.423, de 02 de junho de 2004 e Lei estadual n.º 

14.855, de 19 de outubro de 2005. Abrangência: Unidades educacionais públicas e 

privadas que atendam a educação básica do Estado. 

Rio de Janeiro/RJ - Decreto municipal n.º 21.217, de 01 de abril de 2002, Portaria 

n.º 02/2004, da I Vara da Infância e da Juventude e Lei estadual n.º 4.508, de 11 de janeiro 

de 2005. Abrangência: Rede pública e privada do município e Estado. 

Distrito Federal/DF - Lei n.º 3.695, de 8 de novembro de 2005. Abrangência: 

Escolas de educação infantil e de ensino fundamental e médio das redes pública e privada. 

São Paulo/SP - Portaria conjunta COGSP/CEI/DSE, de 23 de março de 2005. 

Abrangência: Rede pública do Estado. 

Ribeirão Preto/ SP - Resolução municipal n.º 16/2002, de 29 de julho de 2002 

(BRASIL, 2007). 

Goiás/GO – Secretaria de Estado de Educação. Portaria GAB/SEDUC nº 3405, 

de 18 de maio de 2011. Resolve que fica terminantemente proibido, dentro das 

dependências permanentes à Secretaria de Estado de Educação, o comércio de qualquer 

tipo de produto ou mercadoria, seja por servidores ou por terceiros. 
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É importante destacar que tais documentos têm por objetivo a regulamentação de 

alimentos que podem ou não ser comercializados nas cantinas escolares, contando com a 

proibição de refrigerantes, doces e alimentos considerados não saudáveis.   

De forma geral estas regulamentações abordam (Gabriel et al, 2010):  

- Proibição do comércio dos seguintes itens: bebidas alcoólicas; balas, pirulitos e 

gomas de mascar; refrigerantes, sucos artificiais; salgadinhos industrializados; salgados 

fritos e pipocas industrializadas;  

- Oferta de duas opções de frutas sazonais diariamente;  

- Presença obrigatória de mural ou material de comunicação visual para divulgação 

de informações relacionadas à alimentação e nutrição; 

- Proibição de exposição de cartazes publicitários que estimulem a aquisição e o 

consumo de balas, chicletes, salgadinhos e refrigerantes. 

Ressalta-se que, em novembro de 2011 na cidade de Salvador-BA ocorreu a 4ª 

Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional a qual foi a culminância de um 

processo amplo e participativo que envolveu aproximadamente 75 mil pessoas de mais de 

3.200 municípios de todos os estados brasileiros. Os delegados presentes na conferência citada, 

aprovaram a moção em defesa da alimentação saudável e adequada no ambiente escolar, 

solicitando aprovação de uma lei por parte do congresso Nacional, orientado pelo CONSEA, 

pelo fechamento das cantinas escolares no Brasil.   

Diante das prerrogativas apresentadas acima, a Coordenação Técnica de 

Alimentação e Nutrição defende a não existência de cantinas nas escolas públicas e seu 

posicionamento é que, caso vigore a iniciativa legislativa de regulamentação das cantinas 

escolares, tanto nas escolas públicas quanto nas escolas privadas, que esta ação seja 

extensiva a todos os equipamentos públicos, tais como as Unidades Básicas de Saúde, os 

hospitais e os restaurantes populares, entre outros, pois parte-se do pressuposto que esses 

equipamentos também fazem parte do lócus das ações de combate ao sobrepeso e 

obesidade, contidas nos Planos Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Plano de 

Doença Crônica Não Transmissível e do Plano Intersetorial de Combate à Obesidade. 
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Nota Técnica nº 001/2009 – COTAN/CGPAE/DIRAE/FNDE 
 
 
Assunto:  Minuta de texto sobre as ações de alimentação e nutrição Resolução CD/FNDE nº 38, de 16 
de julho de 2009  
   
 
         Esta Coordenação Técnica de Alimentação e Nutrição, com o apoio de nutricionistas do 
CECANE/UnB, elaborou o texto referente às ações de alimentação e nutrição da Resolução CD/FNDE 
nº 38, de 16 de julho de 2009 (anexo I), com significativas alterações nos itens relacionados à Nutrição 
constantes da Resolução nº 32 (anexo II), a fim de promover uma alimentação escolar mais saudável, 
bem como incorporar as recomendações dos grupos de trabalho do PNAE (teste de aceitabilidade, 
referências nutricionais e de lista de alimentos básicos). Foram incorporadas também algumas 
sugestões dos Centros Colaboradores em Alimentação e Nutrição do Escolar, da Agência de 
Vigilância Sanitária - ANVISA e da Coordenação-Geral da Política de Alimentação e Nutrição - 
CGPAN/Ministério da Saúde. 

  O novo texto amplia as atribuições do nutricionista responsável técnico (antes mais 
voltadas para a elaboração do cardápio), inserindo a necessidade de respeito à Resolução CFN nº 
358/05, bem como estabelece a responsabilidade da Entidade Executora em respeitar os parâmetros 
numéricos de nutricionista por alunos. 

  Foi incluída a definição do conceito de educação alimentar e nutricional para fins do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e suas respectivas ações. Acrescentou-se a 
necessidade de obediência à Portaria Interministerial entre o Ministério da Educação e o Ministério 
da Saúde nº 1010/2006.  

A fim de permitir maior visibilidade à atuação dos Centros Colaboradores em 
Alimentação e Nutrição do Escolar, houve menção à possibilidade da realização de parcerias com 
eles. 

Foram adotadas as recomendações do grupo de trabalho sobre as referências nutricionais 
do PNAE quanto ao percentual de necessidades nutricionais diárias a serem supridas pela 
alimentação escolar, e quanto às referências para cada macro e micronutriente (anexo da referida 
Resolução).  

Houve a inclusão da necessidade de oferta mínima de 200 g/semana de frutas ou 
hortaliças no cardápio escolar, a fim de promover o consumo desse grupo de alimentos. Os resultados 
da Pesquisa Nacional de Consumo Alimentar e Perfil Nutricional de Escolares, Modelos de Gestão e 
de Controle Social do PNAE, realizada em 2007, quando analisados os alimentos classificados por 
grupos do Guia Alimentar para a População Brasileira, observou-se que menos de 30% relataram 
consumir frutas e menos de 40% relataram consumir verduras e legumes, encontrando-se abaixo do 
recomendado. Na análise dos cardápios de alimentação escolar utilizados pelos Estados e Municípios, 
realizada por esta Coordenação em 2006, 41% e 16% dos cardápios não apresentaram nenhum tipo de 
fruta ou hortaliça na semana, respectivamente, e a oferta média diária de frutas e hortaliças foi de 
40g. O Guia Alimentar da População Brasileira recomenda o consumo mínimo de 400 g/dia. 
Adaptando-se para a oferta de 20% das necessidades diárias estabelecida para a alimentação escolar, 
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deveria ser de 80g/dia. No entanto, em função da elevação do custo da alimentação escolar e das 
dificuldades operacionais para a adequada oferta de frutas e hortaliças, optou-se por estabelecer o 
valor de 40g/dia como o mínimo necessário para todos os cardápios. 

Acrescentou-se um parágrafo restringindo a oferta de gordura saturada, gordura trans, sal 
e açúcar simples das refeições a serem ofertadas aos alunos. Esta proposta baseou-se nas 
recomendações da OMS (Estratégia Global para Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde) e 
do Ministério da Saúde (Guia Alimentar para a População Brasileira). A restrição desses nutrientes 
também foi baseada nos resultados da Pesquisa Nacional de 2007, a qual encontrou alto consumo dos 
grupos de açúcares e doces e de gorduras e óleos, baixo consumo de frutas, verduras e legumes e alta 
prevalência de excesso de peso e obesidade nos escolares entrevistados. 

No que diz respeito ao texto da Lei 11.947, de 16 de junho de 2009, referente à utilização 
de alimentos básicos, não há menção ao termo “alimento semi-elaborado” como a MP 2158/2001. 
Dessa forma, não houve a necessidade da nova resolução se prender aos termos elaborados e semi-
elaborados. Com base em alguns pontos levantados em reuniões com o CECANE-UnB, a ANVISA, 
CGPAN e o GT de Alimentos Básicos, a COTAN optou por restringir a aquisição de alimentos ricos 
em gordura saturada, sódio e por proibir a aquisição de bebidas com baixo teor nutricional.  

A nova proposta tem como objetivo reduzir a oferta de alimentos industrializados ricos 
em gordura, sódio e açúcar na alimentação escolar. O ideal seria reportar a alguma legislação da 
ANVISA e/ou do Ministério da Saúde, mas como não foi possível, optou-se por adotar a mesma 
metodologia utilizada para o estabelecimento dos parâmetros de teor de nutrientes da Consulta 
Pública nº 71/2006, de forma a obter parâmetros adaptados à alimentação escolar. Com base nos 
passos estabelecidos pela metodologia de perfil nutricional dos alimentos proposta pelo Grupo de 
Pesquisas em Promoção da Saúde da Universidade de Oxford1, feita a partir de uma revisão 
sistemática, a equipe da COTAN chegou à conclusão que o objetivo seria limitar a aquisição de 
alimentos industrializados com alto teor de gordura, açúcar e sódio, para o público escolar entre 0 e 
60 anos (desde a educação infantil até a de jovens e adultos), utilizando como base 100g em função 
de facilitar a comparação com as tabelas de composição de alimentos e com os rótulos de alimentos, 
utilizando os critérios por grupos de alimentos e com o modelo categórico ao invés de um score, por 
ser mais simples. Excluiu-se a adoção de parâmetros para o teor de açúcar nos alimentos, em função 
desta informação não fazer parte da rotulagem nutricional obrigatória no Brasil, impossibilitando que 
as equipes de auditoria e de monitoramento do Programa avaliem o cumprimento desta restrição.  

A última etapa da metodologia é a definição dos números para os pontos de corte para 
cada nutriente. Para isso, foi definido como um alimento com alto teor de certo nutriente, aquele que, 
numa quantidade de 100g, contribua com 25% ou mais do máximo diário recomendado para aquele 
nutriente (no caso, gordura saturada e sódio)2. Como o Guia Alimentar para a População Brasileira 
recomenda o consumo máximo de 10% (dez por cento) da energia total proveniente de gordura 
saturada, considerando uma dieta de 2.000 Kcal, o limite para este nutriente seria de 5,5g/100g de 
alimento. Com relação ao sódio, o Guia recomenda o consumo de 5 gramas de sal, ou seja, 2000 mg 
Na/dia. Dessa forma, 25% refere-se a um limite de 500 mg de sódio por 100 g de alimento.  
                                                           
1 Scarborough P, Rayner M, Stockley L. Developing nutrient profile models: a systematic approach. Public Health 
Nutrition, 2007; 10(4): 346-353. 
 
2 Rayner M, Scarborough P, Stockley L. Nutrient profiles: Options for definitions for use in relation to food promotion 
and children’s diets. British Heart Foundation Health Promotion Research Group, Department of Public Health, 
University of Oxford October 2004. Final report. [http://www.foodbase.org.uk/results.php?f_report_id=99]  
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A partir do estabelecimento destes pontos de corte, foram analisados os alimentos mais 
utilizados na alimentação escolar segundo a Pesquisa Nacional de 2007, a fim de verificar quais 
estariam acima dos teores estabelecidos. Para tal utilizou-se a Tabela Brasileira de Composição de 
Alimentos elaborada pelo NEPA/MS/MCT/MDS e a tabela de alimentos da Dra. Sônia Tucunduva 
Philippi.  Os alimentos foram agrupados segundo os grupos de alimentos do Guia Alimentar e 
chegou-se à conclusão que não havia a necessidade de restringir alimentos dos grupos de cereais, 
leguminosas, frutas e hortaliças e de carnes e laticínios, sendo os que mais tinham teores elevados de 
gordura saturada e de sódio foram os enlatados, embutidos, doces,  e alimentos pré-preparados. Os termos 
alimentos compostos, alimentos semi-prontos (ou prontos) para o consumo, ou alimentos concentrados (em pó 
ou desidratados para reconstituição) foram compatibilizados com as denominações utilizadas na legislação da 
ANVISA e do Ministério da Agricultura. 

Na reunião com os técnicos da ANVISA, foi atualizada a parte do texto relacionada à  
obrigatoriedade de o contratado apresentar a composição nutricional do produto alimentício o alvará ou a 
licença sanitária do estabelecimento e a comprovação de que o alimento está registrado ou notificado no órgão 
competente. 

Com relação ao teste de aceitabilidade, foram incorporadas as sugestões do respectivo 
grupo de trabalho no item da Resolução sobre o Controle de Qualidade do Programa. 
 
 
   

Coordenação Técnica de Alimentação e Nutrição 

CGPAE/DIRAE/FNDE 
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ANEXO I  

 
Texto referente à Nutrição da Resolução CD/FNDE nº 38 de 16/07/2009  

 
 
V – DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NA ESCOLA 
 
Art. 13. Para fins do Programa Nacional de Alimentação Escolar, será considerada educação alimentar e 
nutricional o conjunto de ações formativas que objetivam estimular a adoção voluntária de práticas e 
escolhas alimentares saudáveis, que colaborem para a aprendizagem, o estado de saúde do escolar e a 
qualidade de vida do indivíduo. 
§ 1º São consideradas, entre outras, estratégias de educação alimentar e nutricional: a oferta da 
alimentação saudável na escola, a implantação e manutenção de hortas escolares pedagógicas, a inserção 
do tema alimentação saudável no currículo escolar, a realização de oficinas culinárias experimentais com 
os alunos, a formação da comunidade escolar, bem como o desenvolvimento de tecnologias sociais que a 
beneficiem. 
§ 2º A fim de promover práticas alimentares saudáveis, deverá ser respeitado o disposto na Portaria 
Interministerial MEC/MS n° 1.010, de 8 de maio de 2006. 
§ 3º O FNDE fomentará Centros Colaboradores em Alimentação e Nutrição do Escolar e/ou Centros de 
Referência por meio de parcerias com Instituições e Entidades de Ensino e Pesquisa e Associações 
Técnico-científicas, para que possam prestar apoio técnico e operacional na implementação da 
alimentação saudável nas escolas, bem como o desenvolvimento de outras ações pertinentes à boa 
execução do Programa. 
Art. 14. A coordenação das ações de alimentação escolar, sob a responsabilidade dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, será realizada por nutricionista habilitado, que deverá assumir a 
responsabilidade técnica do Programa, respeitando as diretrizes previstas na Lei n° 11.947/2009 e nas 
legislações pertinentes, no que couber. 
§ 1º Compete ao nutricionista responsável-técnico pelo Programa, e aos demais nutricionistas lotados no 
setor de alimentação escolar, coordenar o diagnóstico e o monitoramento do estado nutricional dos 
estudantes, planejar o cardápio da alimentação escolar de acordo com a cultura alimentar, o perfil 
epidemiológico da população atendida e a vocação agrícola da região, acompanhando desde a aquisição 
dos gêneros alimentícios até a produção e distribuição da alimentação, bem como propor e realizar ações 
de educação alimentar e nutricional nas escolas. 
§ 2º Para o cumprimento das atribuições previstas no § 1º, deste artigo, a Entidade Executora e o 
nutricionista-responsável técnico pelo Programa deverão respeitar a Resolução CFN nº 358/2005, e suas 
substituições, que dispõe sobre as atribuições do nutricionista no âmbito do Programa de Alimentação 
Escolar e dá outras providências. 
§ 3º A Entidade Executora deverá dar condições suficientes e adequadas de trabalho para o nutricionista, 
obedecendo ao desenvolvimento das atribuições previstas na Resolução CFN nº 358/2005 e suas 
substituições e, inclusive, cumprindo os parâmetros numéricos recomendados de nutricionistas por 
escolares. 
§ 4º O nutricionista que atua no Programa deverá ser obrigatoriamente vinculado ao setor de alimentação 
escolar da Entidade Executora, e deverá ser cadastrado no FNDE, na forma estabelecida no Anexo II 
desta Resolução. 
Art. 15. Os cardápios da alimentação escolar deverão ser elaborados pelo nutricionista responsável, com 
utilização de gêneros alimentícios básicos, respeitando-se as referências nutricionais, os hábitos 
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alimentares, a cultura alimentar da localidade, pautando-se na sustentabilidade e diversificação agrícola da 
região e na alimentação saudável e adequada. 
§ 1º Como disposto na Lei n° 11.947/2009, gêneros alimentícios básicos são aqueles indispensáveis à 
promoção de uma alimentação saudável, observada a regulamentação aplicável. 
§ 2º Os cardápios deverão ser planejados, de modo a atender, em média, às necessidades nutricionais 
estabelecidas na forma do disposto nos Anexo III desta Resolução, de modo a suprir: 
I - quando oferecida uma refeição, no mínimo, 20% (vinte por cento) das necessidades nutricionais diárias 
dos alunos matriculados na educação básica, em período parcial; 
II - por refeição oferecida, no mínimo, 30% (trinta por cento) das necessidades nutricionais diárias dos 
alunos matriculados em escolas localizadas em comunidades indígenas e localizadas em áreas 
remanescentes de quilombos; 
III - quando ofertadas duas ou mais refeições, no mínimo, 30% (trinta por cento) das necessidades 
nutricionais diárias dos alunos matriculados na educação básica, em período parcial; 
IV - quando em período integral, no mínimo, 70% (setenta por cento) das necessidades nutricionais 
diárias dos alunos matriculados na educação básica, incluindo as localizadas em comunidades indígenas e 
em áreas remanescentes de quilombos. 
§ 3º Os cardápios deverão ser diferenciados para cada faixa etária dos estudantes e para os que necessitam 
de atenção específica, e deverão conter alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, tradições e 
hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos e para a 
melhoria do rendimento escolar. 
§ 4º Os cardápios deverão oferecer, pelo menos, três porções de frutas e hortaliças por semana 
(200g/aluno/semana) nas refeições ofertadas. 
§ 5º Os cardápios deverão ser planejados antes do início do exercício financeiro e apresentados ao 
Conselho de Alimentação Escolar - CAE para sugestões acerca de ajustes necessários. 
Art. 16. Recomenda-se que, em média, a alimentação na escola tenha, no máximo: 
a) 10% (dez por cento) da energia total proveniente de açúcar simples adicionado; 
b) 15 a 30% (quinze a trinta por cento) da energia total proveniente de gorduras totais; 
c) 10% (dez por cento) da energia total proveniente de gordura saturada; 
d) 1% (um por cento) da energia total proveniente de gordura trans; 
e) 1g (um grama) de sal. 
§ 1º As recomendações descritas no caput são voltadas para todas as modalidades da 
educação básica. 
§ 2º Os parâmetros estabelecidos no caput deste artigo referem-se à oferta média diária de nutrientes e 
energia na alimentação escolar em cada semana. 
Art. 17. A aquisição dos gêneros alimentícios com os recursos do FNDE: 
I – É proibida para as bebidas com baixo teor nutricional tais como refrigerantes, refrescos artificiais e 
outras bebidas similares. 
II – É restrita para os alimentos - enlatados, embutidos, doces, alimentos compostos (dois ou mais 
alimentos embalados separadamente para consumo conjunto), preparações semiprontas (ou prontas) para 
o consumo, ou alimentos concentrados (em pó ou desidratados para reconstituição) - com quantidade 
elevada de sódio (aqueles que possuem em sua composição uma quantidade igual ou superior a 500 mg de 
sódio por 100 g ou ml) ou de gordura saturada (quantidade igual ou superior a 5,5 g de gordura saturada 
por 100 g, ou 2,75 g de gordura saturada por 100 ml). 
§ 1º A aquisição dos gêneros alimentícios, no âmbito do PNAE, deverá obedecer ao cardápio planejado 
pelo nutricionista e será realizada, sempre que possível, no mesmo ente federativo em que se localizam as 
escolas, observando os princípios e as diretrizes desta Resolução. 
§ 2º As restrições previstas nos incisos I e II deverão ser seguidas por todas as modalidades da educação 
básica, com progressiva adaptação até o mês de janeiro do ano de 2010. 
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§ 3º O valor dos recursos financeiros para aquisição dos alimentos referentes ao inciso II deste artigo 
ficará restrito ao máximo de 30% (trinta por cento) dos recursos repassados pelo FNDE. 
 
VII - DO CONTROLE DE QUALIDADE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
 
Art. 25. Os produtos adquiridos para a clientela do PNAE deverão ser previamente submetidos ao 
controle de qualidade, na forma do Termo de Compromisso (Anexo VI), observando-se a legislação 
pertinente. 
§ 1º Os produtos alimentícios a serem adquiridos para a clientela do PNAE deverão atender ao disposto 
na legislação de alimentos, estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Ministério da 
Saúde e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
§ 2º O Termo de Compromisso, de que trata o caput deste artigo, será renovado a cada início de mandato 
dos gestores municipais, estaduais e do Distrito Federal, devendo ser encaminhado o original ao FNDE, 
com cópia para a Secretaria de Saúde ou órgão similar e ao CAE, e as ações nele previstas deverão ser 
normatizadas e implementadas imediatamente pelas Entidades Executoras, em âmbito local. 
§ 3º Cabe à EE, à UEx e às escolas de educação básica adotar medidas que garantam a aquisição de 
alimentos de qualidade, bem como transporte, estocagem e preparo/manuseio com adequadas condições 
higiênicas e sanitárias até o seu consumo pelos alunos atendidos pelo Programa. 
§ 4º A EE deverá prever em edital de licitação ou na chamada pública a apresentação de amostras para 
avaliação e seleção do produto a ser adquirido, as quais deverão ser submetidas a testes necessários, 
imediatamente após a fase de habilitação. 
§ 5º A EE aplicará teste de aceitabilidade aos alunos, com exceção daqueles matriculados na educação 
infantil na faixa etária de 0 a 3 anos (creche), sempre que ocorrer, no cardápio, a introdução de alimento 
novo ou quaisquer outras alterações inovadoras, no que diz respeito ao preparo, ou para avaliar a 
aceitação dos cardápios praticados frequentemente. 
a) A EE será responsável pela aplicação do teste de aceitabilidade, o qual deverá ser planejado e 
coordenado pelo nutricionista responsável-técnico do PNAE; 
b) Pode ser dispensado o teste de aceitabilidade para frutas e hortaliças ou para as preparações que sejam 
constituídas, em sua maioria, por frutas e/ou hortaliças;  
c) O nutricionista será responsável pela elaboração de Relatório no qual constará todas as etapas da 
aplicação do teste de aceitabilidade, desde o planejamento até o resultado alcançado; 
d) O Relatório e os respectivos testes de aceitabilidade deverão ser arquivados por, no mínimo, 5 (cinco) 
anos. 
§ 6º Para aplicação do teste de aceitabilidade (Anexo VII) deverão ser utilizadas as metodologias Resto 
Ingestão ou Escala Hedônica, observando parâmetros técnicos, científicos e sensoriais reconhecidos. 



 
 
 

ANEXO II 
 

RESOLUÇÃO/FNDE/CD/No  32 DE 10 DE AGOSTO DE 2006 – parte relacionada à Nutrição 
 

V – DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  
 
Art. 14 O cardápio da alimentação escolar, sob a responsabilidade dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, será elaborado por nutricionista habilitado, que deverá assumir a 
responsabilidade técnica do programa, com o acompanhamento do CAE, e ser programado, de 
modo a suprir, no mínimo, 30% (trinta por cento)  das necessidades nutricionais diárias dos alunos 
das creches e escolas indígenas e das localizadas em áreas remanescentes de quilombos, e 15% 
(quinze por cento) para os demais alunos matriculados em creches, pré-escolas e escolas do ensino 
fundamental, durante sua permanência em sala de aula.  

 
§ 1º O nutricionista responsável técnico de que trata este artigo deverá ser obrigatoriamente 

vinculado ao setor de alimentação escolar da Entidade Executora, e deverá ser cadastrado no FNDE, 
na forma estabelecida no Anexo VI desta Resolução. 

 
§ 2º Os cardápios deverão ser planejados, de modo a atender às necessidades nutricionais 

mínimas estabelecidas na forma do disposto nos Anexos IV e V desta Resolução. 
 
§ 3º As Entidades Executoras devem utilizar, obrigatoriamente, no mínimo, 70% (setenta por 

cento) dos recursos financeiros destinados ao PNAE na aquisição de produtos básicos. 
 
§ 4º A elaboração do cardápio deve ser feita de modo a promover  hábitos alimentares 

saudáveis, respeitando-se os hábitos alimentares de cada localidade, sua vocação agrícola e 
preferência por produtos básicos, dando prioridade, dentre esses, aos semi-elaborados e aos in 
natura. 

 
§ 5º A elaboração dos cardápios da alimentação escolar destinada aos alunos das escolas e 

creches indígenas e quilombolas deverá ser acompanhada pelo CAE e por representantes das 
comunidades indígenas e quilombolas, respeitando-se aos hábitos alimentares de cada etnia. 

 
§ 6º A aquisição dos alimentos para o PNAE deve obedecer ao cardápio planejado pelo 

nutricionista responsável técnico e será realizada, prioritariamente, no Município, no Estado, no 
Distrito Federal ou nas regiões de destino, visando à redução dos custos e ao atendimento das 
diretrizes do Programa.  

 
 
VI – DO CONTROLE DE QUALIDADE DO PROGRAMA 
 
Art. 15. Os produtos adquiridos para a clientela do PNAE deverão ser previamente 

submetidos ao controle de qualidade, na forma do Termo de Compromisso – Anexo II e III, desta 
Resolução, observando-se a legislação pertinente. 

 
§ 1º O Termo de Compromisso, de que trata o caput deste artigo, será renovado a cada início 
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de mandato dos gestores municipais, estaduais e do Distrito Federal, devendo ser encaminhado ao 
FNDE, com cópia para a  Secretaria de Saúde ou órgão similar e ao CAE, e as  ações nele previstas 
deverão ser implementadas imediatamente pelas Entidades Executoras, em âmbito local. 

 
§ 2º Os produtos a serem adquiridos para a clientela do PNAE deverão atender ao disposto na 

legislação de alimentos, estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério 
da Saúde e do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento. 

 
§ 3º Cabe às EE adotarem medidas que garantam a aquisição de alimentos de qualidade, com 

adequadas condições higiênicas e sanitárias, bem como o transporte, estocagem e preparo/manuseio 
até o seu consumo pelos alunos  atendidos pelo Programa. 

 
§ 4º A EE deverá prever em edital de licitação a obrigatoriedade de o fornecedor apresentar a 

ficha técnica ou declaração com informações sobre a composição nutricional do produto, com laudo 
de laboratório qualificado e/ou laudo de inspeção sanitária dos produtos, como forma de garantir a 
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos atendidos, e, ainda, estabelecer: 

 
a) a responsabilidade dos fornecedores dos gêneros alimentícios pela qualidade físico-

química, sanitária dos produtos licitados; 
b) a exigência de que a rotulagem, inclusive a nutricional, esteja em conformidade com a 

legislação em vigor; 
c) a exigência de comprovação, junto às autoridades sanitárias locais, de existência de 

instalações compatíveis com o produto que o licitante se propõe a fornecer; e 
d) a  apresentação de amostras para avaliação e seleção do produto a ser adquirido, as quais 

deverão ser submetidas a testes necessários, imediatamente após a fase de habilitação. 
 
§ 5º A EE aplicará teste de aceitabilidade, sempre que ocorrer, no cardápio, a introdução de 

alimento atípico ao hábito alimentar local ou quaisquer outras alterações inovadoras, no que diz 
respeito ao preparo, ou para avaliar a aceitação dos cardápios praticados freqüentemente. 

 
§ 6º A metodologia do teste de aceitabilidade será definida pela EE, observando parâmetros 

técnicos, científicos e sensoriais reconhecidos, não podendo, contudo, o índice de aceitabilidade ser 
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento). 

 
 
 
 
 
 
 



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

NOTA TÉCNICA Nº 5002/2016/COSAN/CGPAE/DIRAE

PROCESSO Nº 23034.005550/201607

INTERESSADO: À COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Assunto: Controle de estoque de alimentos no PNAE

DO OBJETIVO

1.         O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, no cumprimento da sua missão de criar mecanismos gerenciais destinados à promoção do direito humano à alimentação adequada no 
âmbito do PNAE, propõe orientações para um controle de estoque de alimentos com o objetivo de realizar uma previsão realista na aquisição dos gêneros alimentícios e maior segurança no 
acompanhamento no fluxo dos alimentos adquiridos para o PNAE, desde a entrega e formação de estoque em nível central até a saída na despensa da escola.

2.         Este documento tem como objetivo apresentar os principais elementos que devem ser observados no acompanhamento e controle de estoque de alimentos adquiridos para o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar – PNAE.

DO CONTEXTO

3.         Conhecer o estoque de uma organização é um desafio, pois, se não for bem controlado, ele pode ter produtos em excesso e/ou em quantidades insuficientes. O objetivo de uma gestão de estoque não 
é reduzir o estoque para reduzir custos, nem ter estoque em excesso para atendimento das demandas, mas sim ter a quantidade correta para alcançar as prioridades de modo mais eficaz. Sem estoque é 
impossível trabalhar, pois ele funciona como amortecedor entre os vários estágios da produção até o destino final do produto (DIAS, 2010).

4.         O controle do estoque é fundamental para as operações de qualquer unidade de alimentação e nutrição – UAN. O gestor da UAN deve saber o quanto foi comprado e ter a informação sobre o 
estoque para ser capaz de analisar todo seu cardápio e evitar deterioração de alimentos, excesso ou falta de itens e até mesmo desvios. O controle do estoque não é apenas um exercício mensal realizado 
para fins contábeis. Seus registros são elementos fundamentais de qualquer estratégia de controle de custos e de qualidade alimentar e nutricional em um ambiente de produção de alimentos.

5.         Para Ballou (2001), “os estoques são pilhas de matérias-primas, insumos, componentes, produtos em processo e produtos acabados que aparecem em numerosos pontos por todos os canais logísticos 
e de produção.” Segundo Dias (1993), a função principal de controle de estoques é definir o que deve ser comprado, qual a quantidade que deve ser comprada, o que deve continuar em estoque e em que
quantidade, bem como saber de que forma serão armazenados, além de possibilitar o controle de entrada e saída dos itens em estocados.

6.         Conforme Fernandes (1981), o controle de estoques é necessário para que os níveis dos itens armazenados estejam de acordo com as necessidades da demanda.

Em qualquer empresa, a preocupação da gestão de estoques está em manter o equilíbrio entre as diversas variáveis componentes do sistema, tais como: custo de aquisição de estocagem e de distribuição; 
nível de atendimento das necessidades usuários consumidores, dentre outros [...] (VIANA, 2000).

7.         Podemos definir o estoque de produtos adquiridos para alimentação escolar pelos estados e municípios como sendo gêneros adquiridos por meio de licitação ou chamada pública, com objetivo de 
suprir uma necessidade de consumo futura.

8.         Os gestores do PNAE devem exigir um padrão elevado de controle e de responsabilização em atividades de compras e estoque. Por ser o processo de inventário tão crítico, há que se estabelecer 
procedimentos que possam ser realizados com rapidez e precisão exigindo organização e sistematização do processo de controle do estoque. Neste sentido, relacionamos a seguir algumas orientações 
relativas ao tema:

 a) Os registros escritos são fundamentais, se você quiser ter um programa de controle eficaz do custo dos alimentos. Emitir os pedidos de compras por escrito e fazer os inventários em planilhas 
adequadas são atividades importantes para o controle do estoque na alimentação escolar.

b) As informações contidas nos registros de estoque devem incluir: os nomes dos fornecedores primários e secundários; a descrição do produto e/ou suas especificações; a unidade de compra e o preço 
pago; e um registro dos níveis de utilização entre as entregas. Se tais detalhes são mantidos escritos, qualquer pessoa que conheça o sistema, rapidamente poderá determinar o que precisa ser comprado, de 
quem e qual a quantidade.

 c) O estoque mais utilizado na alimentação escolar é monitorado através do Controle Permanente. No Controle Permanente os produtos são controlados em quantidades de itens individualmente, e a 
qualquer momento que se desejar saber o saldo existente de uma determinada mercadoria é necessário acessar o sistema e identificar a quantidade disponível. O estoque é controlado dando entrada das
mercadorias que foram adquiridas e incorporadas, bem como fazendo as baixas das mercadorias que foram distribuídas nas escolas.

09.       Apesar de parecer algo simples, a desorganização do estoque pode gerar grandes prejuízos. A falta de padronização e o armazenamento em locais inadequados são grandes responsáveis pelas 
avarias e pelo desperdício de tempo, aliado ao mal preparo dos profissionais e os demais fatores externos. Sem uma metodologia efetiva, ações pontuais para conter prejuízos tornam-se ineficazes, visto que 
os problemas continuam se repetindo, seja o excesso de estoque (que pode significar altos custos), quanto a falta dele ( que poder trazer perdas e custos igualmente altos).

10.       O método de controle de estoque just in time visa reduzir os custos cortando o estoque para o nível mínimo necessário. Os produtos são entregues justamente quando necessários e são utilizados 
imediatamente.

11.       Esse método pode ser utilizado com outros processos para deixar seu controle de estoque mais exato, por exemplo, o primeiro item a entrar será o primeiro a sair (PEPS). Este é um sistema de 
estoque que visa manter de forma eficiente o seu estoque de perecíveis e não perecíveis sem que este se deteriore. O estoque é definido pela data de recebimento e move-se dentro do setor em cada estágio 
do seu processo de forma estritamente obediente. Logo o primeiro a entrar deve ser o primeiro a ser usado. Claro que devemos levar em consideração a data de vencimento, onde caso sejam recebidos 
vários produtos em uma mesma data, devemos priorizar aqueles com data de vencimento anterior.

12.       Os estoques funcionam como reguladores do fluxo de pedidos: se fosse possível uma perfeita sincronia entre oferta e demanda, os estoques seriam desnecessários. A velocidade com que os gêneros 
são recebidos nas escolas (unidades recebidas por unidade de tempo ou entradas) é normalmente diferente da velocidade com que são consumidos (unidades consumidas por unidade de tempo ou saídas) 
devido à presença de uma série de incertezas, por isso a importância de existir um planejamento na gestão de estoques.

13.       O planejamento e controle de estoque consistem essencialmente na busca de equilíbrio entre estoque e consumo. De acordo com Viana (2000), as seguintes atribuições, regras e critérios são 
empregados na busca desse objetivo fundamental:

• impedir a entrada de gêneros desnecessários, mantendo em estoque somente os de real necessidade;

• centralizar informações que possibilitem o permanente controle e planejamento das atividades de gestão;

• definir os parâmetros de cada material incorporado ao sistema de gestão de estoques, determinando níveis de estoque respectivos (máximo, mínimo e segurança);

• determinar, para cada gênero, as quantidades a comprar;

• analisar e acompanhar a evolução dos estoques, desenvolvendo estudos estatísticos a respeito;

• desenvolver e implantar política de padronização de materiais;

• ativar o setor de compras para que as encomendas referentes aos gêneros com variação nos insumos tenham suas entregas aceleradas; ou para reprogramar encomendas em andamento, em face das 
necessidades das escolas;

• decidir sobre a regularização ou não de materiais entregues além da quantidade permitida, portanto, em excesso;

Página 1 de 2:: SEI / FNDE - 0000930 - Nota Técnica ::

08/04/2016https://www.fnde.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visual...



14.       A demanda vai consumir gradualmente o estoque à medida que os pedidos feitos vão sendo atendidos. É necessário repor o estoque consumido através de novos pedidos e administrar a entrega e o 
armazenamento dos itens solicitados. A gestão de estoques, de acordo com Corrêa e Corrêa (2004), envolve três tipos principais de decisões:

• quanto pedir: as também chamadas decisões de volume de novo suprimento visam determinar o tamanho dos pedidos de reabastecimento;

• quando pedir: as também chamadas decisões de momento de reposição têm como objetivo determinar em que momento, ou em que nível de estoque, o pedido de reabastecimento deveria ser colocado;

• como controlar o sistema: são as decisões sobre a forma de armazenamento das informações sobre estoque, implantação de rotinas e procedimentos de controle, e atribuição de diferentes prioridades no 
tratamento aos diferentes itens do estoque.

15.       O ideal é que exista um espaço reservado para o seu estoque, seja ele central ou nas escolas, separando os alimentos por tipo e por necessidade de refrigeração ou congelamento. Esse espaço pode 
ser uma estante, uma prateleira, um armário, e no caso dos alimentos que necessitam de refrigeração, é necessário um refrigerador ou um freezer.

CONCLUSÃO

16.       O objetivo desta Nota Técnica foi de salientar a importância do desenvolvimento de rotina de controle de estoque para alimentação escolar, que possa proporcionar aos departamentos envolvidos 
maior eficiência no controle e gerenciamento dos estoques, através de um sistema de informações que seja ao mesmo tempo eficiente no controle e de simples manuseio, a fim de facilitar o entendimento 
do usuário final e reduzir circunstancialmente os problemas.

17.       Para auxilio em seu planejamento e acompanhamento no fluxo de alimentos adquiridos para o PNAE, encaminhamos um modelo de controle de estoque (ANEXO) com o controle de todas as 
entradas e saídas de produtos.

18.       Por fim, a Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional, da Coordenação Geral do Nacional de Alimentação Escolar, do FNDE, a partir de todas as orientações do conteúdo abordado acima, 
informa que poderão ser produzidos novos esclarecimentos sobre o tema em conjunto com as Entidades Executoras tendo o objetivo de conhecer a realidade dos estados e municípios na forma de gestão de
controle de estoque.

REFERÊNCIAS

ARNOLD, J. R. Tony. Administração de materiais: uma introdução. 3. ed. SãoPaulo: Atlas, 1999.

BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística empresarial. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.

BALLOU, Ronald H. Logística empresarial: transportes, administração de materiais e distribuição física. São Paulo: Atlas, 2007.

BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística empresarial. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.

BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística empresarial. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.

BRASIL. Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica, altera a Lei 10.880, 
de 9 de junho de 2004, e dá outras providências.

BRASIL. Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013. Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar – PNAE. Disponível em: <http://www.fnde.gov.br/fnde/legislacao/resolucoes/item/4620-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-26,-de-17-de-junho-de-2013>.

BRASIL. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações resultantes da Lei 8.8883, de 08 de junho de 1994 e da Lei 9.648, de 27 de maio de 1998. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração e dá outras providências.

CORRÊA H. L.; CORRÊA, C. A. Administração de produção e operações. Manufatura e serviços: uma abordagem estratégica. São Paulo: Atlas, 2004.

CORRÊA H. L.; GIANESI, I. G. N. Just In Time, MRP II e OPT: um enfoque estratégico. São Paulo: Atlas, 1993.

DIAS, M.A.P. Transportes e distribuição física. São Paulo: Atlas, 1987.

DIAS, Marco Aurélio P. Administração de materiais: uma abordagem logística. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

FERNANDES, José Carlos de Figueiredo. Administração de material: um enfoque sistêmico – teoria e prática. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1981.

VIANA, João Jose. Administração de materiais: um enfoque prático. São Paulo: Atlas, 2000.

ANEXO:

Modelo de Controle de Estoque

Documento assinado eletronicamente por MANUELITA FALCAO BRITO, CoordenadorGeral do Programa Nacional de Alimentação Escolar, em 07/03/2016, às 17:47, conforme horário oficial de Brasília, 

com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://www.fnde.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código 

verificador 0000930 e o código CRC BDD5D88B.

Referência: Processo nº 23034.005550/201607 SEI nº 0000930
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Nota Técnica nº 01/2011 – COTAN/CGPAE/DIRAE/FNDE  

 

 

Assunto: Posicionamento da COTAN em relação às bebidas a base de frutas em substituição à fruta na 

alimentação escolar. 

 

A Coordenação Técnica de Alimentação e Nutrição - COTAN, com apoio dos Centros Colaboradores 

de Alimentação e Nutrição do Escolar - CECANEs, no cumprimento de sua missão de criar mecanismos 

gerenciais destinados a promoção do direito à alimentação adequada ao escolar, o estímulo à inserção da 

educação alimentar e nutricional, apresenta seu posicionamento sobre a inclusão de bebidas à base de frutas em 

substituição à obrigatoriedade da oferta das porções de frutas, conforme prevê a Resolução CD/FNDE nº 

38/2009. 

Serão apresentadas inicialmente algumas definições, conceitos e o referencial teórico sobre a temática 

que embasam o posicionamento adotado por esta Coordenação, descrito a seguir.   

Bebidas à base de frutas  

Utilizando como instrumento de pesquisa o Decreto nº 6.871, de 4 de junho de 2009, verifica-se que a 

terminologia “bebida” está condicionada a diferentes tipos de preparos sólidos ou líquidos e diferentes 

classificações, como exposto a seguir: 

[...] II – bebida: o produto de origem vegetal industrializada, destinado à ingestão 

humana em estado líquido, sem finalidade medicamentosa ou terapêutica; 

III – também bebida: a polpa de fruta, o xarope sem finalidade medicamentosa ou 

terapêutica, os preparados sólidos e líquidos para bebida, a soda e os fermentados 

alcoólicos de origem animal, os destilados alcoólicos de origem animal e as bebidas 

elaboradas com a mistura de substâncias de origem vegetal e animal1. 

Considerando apenas as bebidas não alcoólicas, não gaseificadas, não desidratadas/concentradas, e 

aquelas que não são classificadas como bebidas de baixo teor nutricional, ou seja, restringindo o conteúdo do 

documento somente para as bebidas de interesse para as normativas do PNAE, destacam-se as definições de 

suco, suco misto, polpa de fruta, néctar e bebidas compostas de frutas, descritas no anexo desse referido 

documento.

                                                           
1 BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Coordenação de Política de Alimentação e Nutrição. Guia alimentar para 
população brasileira: promovendo a alimentação saudável. 210p. Brasília, 2006. 
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Importância do Consumo de Frutas e Hortaliças  

A importância do consumo de frutas e hortaliças para prevenir Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

(DCNT) está amplamente descrita na literatura científica, porém, a ingestão destes alimentos por crianças está 

abaixo dos valores recomendados. Cabe destacar que a infância e a adolescência são períodos cruciais para o 

estabelecimento das práticas alimentares que serão mantidos ao longo da vida adulta. Dessa forma, ressalta-se a 

importância do monitoramento e da promoção de práticas alimentares saudáveis desde os primeiros anos do 

indivíduo, incluindo o consumo diário de frutas e hortaliças. 

Estudos sobre os hábitos alimentares de crianças que freqüentam creches, concluíram que crianças 

estimuladas a práticas alimentares saudáveis através da exposição e do ato de provar uma variedade de 

alimentos nutritivos, favorecem o crescimento e o desenvolvimento adequado da criança2. A partir destes 

achados, recomenda-se que a incorporação habitual de frutas e hortaliças de forma variada nos cardápios 

adotados nas escolas seja uma importante estratégia de estímulo ao consumo de tais alimentos. 

De acordo com o Guia Alimentar da População Brasileira3, o número de porções recomendadas de 

frutas e de hortaliças equivale a 3 porções por dia para cada grupo. Sendo assim, o estímulo a uma alimentação 

saudável no espaço escolar pode ser realizado por meio da oferta de uma alimentação nutricionalmente 

equilibrada, considerando que no PNAE o aluno realiza, no mínimo, uma refeição na escola. 

O consumo de bebidas industrializadas por crianças na idade escolar é preocupante, pois contêm alta 

densidade calórica e elevado teor de açúcar, são pobres em fibras e micronutrientes (vitaminas e minerais) e 

possuem aditivos e corantes. Estudos recentes têm evidenciado uma relação negativa dessas substâncias sobre o 

sistema nervoso central, podendo desencadear de déficit de atenção como hiperatividade em crianças, 

intolerância e alergia alimentar e câncer4. 

A pesquisa sobre o perfil nutricional dos alimentos processados, realizada pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, em 2010, informa que o teor de açúcar e sódio de sucos e néctares industrializados 

analisados foi em média de 11,7g/100ml, classificado como alimento com quantidade elevada de açúcar, nos 

termos da Resolução – RDC, nº 24/2010 em, acima do estabelecido pela Resolução CD/FNDE nº 38/2009, que 

recomenda que na alimentação escolar tenha 10% (dez por centro) da energia total proveniente de açúcar 

simples adicionado.   

Conclui-se, portanto, que no âmbito escolar é necessário estimular o consumo de alimentos adequados, 

incluindo a oferta regular de frutas e hortaliças. Entendendo dessa forma, o PNAE determinou que os cardápios 

escolares deverão oferecer, pelo menos, três porções de frutas e hortaliças por semana (200g/aluno/semana) nas 

                                                           
2 BARBOSA R.M.S., SOARES E.A., LANZZILLOTI H. S. Avaliação da ingestão de nutrientes de crianças de uma creche filantrópica: aplicação do consumo dietético de referência. 
Rev. Bras. Saúde Mater. Infant. 2007 Abr; 7 (2): 159-166.  
3 BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Coordenação de Política de Alimentação e Nutrição. Guia alimentar para 
população brasileira: promovendo a alimentação saudável. 210p. Brasília, 2006.  
4 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção a Saúde. Departamento de Atenção Básica. Experiências estaduais e municipais de regulamentação da comercialização de 
alimentos em escolas no Brasil: identificação e sistematização do processo de construção e dispositivos legais adotados. Brasília: Ministério da Saúde, 2007. 85 p. (Série B. Textos 
Básicos de Saúde) POLÔNIO, M. L. Aditivos Alimentares e Saúde Infantil. In: ACCIOLLY, E.; SAUNDERS, C.; LACERDA, E.M.A. Nutrição em Obstetrícia e Pediatria. Rio de 
Janeiro: Cultura Médica, 2003. Cap. 29. p. 511-527. 
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refeições ofertadas5, além do incentivo ao desenvolvimento de estratégias de educação alimentar e nutricional 

que incentivem seu consumo6. 

 

Posicionamento técnico 

As normativas do PNAE lançadas no ano de 2009 representaram o aprimoramento do Programa do 

ponto de vista técnico e estão contribuindo para a melhoria da qualidade das refeições oferecidas aos escolares. 

Neste sentido, a obrigatoriedade da oferta de frutas e hortaliças no cardápio das escolas, assim como a proibição 

de compra de bebidas com baixo teor nutricional devem ser incentivadas.  

Portanto, a COTAN entende a obrigatoriedade da oferta de frutas in natura e não considera nenhum 

tipo de bebida a base de frutas como porção de fruta, considerando que há perdas nutricionais importantes, 

pois alimentos industrializados e processados retiram grande parte das fibras e nutrientes e ainda podem vir 

acrescidos de corantes e conservantes, sendo que alguns são apontados como causadores de reações alérgicas e 

aumento de distúrbios de atenção e hiperatividade infantil.  

Existe ainda a dificuldade para o estabelecimento de um padrão de equivalência nutricional das polpas de 

frutas, às referências estabelecidas na pela Resolução 38/2009. Sabe-se que a quantidade média sólidos oriundos 

da parte comestível do fruto é de apenas 13,30g em 100g de polpa, sendo necessária uma quantidade muito 

elevada para atingir o preconizado na resolução. A grande variabilidade encontrada no teor de açúcar dos 

alimentos dentro de uma mesma categoria sugere que é difícil construir e inadequado utilizar tabelas de 

composição química de alimentos como fonte de informação para alimentos industrializados. 

Portanto, esta Coordenação Técnica entende que cabe ao Responsável Técnico a adequação do cardápio à 

realidade local, levando em consideração a infra estrutura e logística e a oferta de frutas e hortaliças in natura, 

priorizando a aquisição pela agricultura familiar. 

                                                           
5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. Resolução nº. 38, de 16 de julho de 2009. Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da 
educação básica no Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Disponível em ftp://ftp.fnde.gov.br/web/resolucoes_2009/res038_16072009.pdf. Acesso em 07 de fevereiro 
2011. 
6 BARCIOTTE, M. L., BADUE, A. F. Educação nutricional, mídia e novas relações de consumo: uma visão ética e responsável. In: TADDEI, J. A. A. C. (Coord.) Jornadas científicas do 
Nisan – Núcleo Interdepartamental de Segurança Alimentar e Nutricional. Barueri: Minha Editora, 2007, p. 59-70. 
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ANEXO 

Conceito bebidas a base de fruta. 

I. Suco: 

[...] Art. 18. Suco ou sumo é a bebida não fermentada, não concentrada, ressalvados 

os casos a seguir especificados, e não diluída, destinada ao consumo, obtida da fruta 

madura e sã, ou parte do vegetal de origem, por processamento tecnológico 

adequado, submetida a tratamento que assegure a sua apresentação e conservação 

até o momento do consumo. 

§ 1o O suco não poderá conter substâncias estranhas à fruta ou parte do vegetal de 

sua origem, excetuadas as previstas na legislação específica. 

§ 2o É proibida a adição, em sucos, de aromas e corantes artificiais. 

§ 3o O suco poderá ser adicionado de açúcares na quantidade máxima fixada para 

cada tipo de suco, observado o percentual máximo de dez por cento em peso, 

calculado em gramas de açúcar por cem gramas de suco, tendo sua denominação 

acrescida pela designação adoçado. 

[...] § 10. A designação integral será privativa do suco sem adição de açúcares e na 

sua concentração natural, sendo vedado o uso de tal designação para o suco 

reconstituído7 (Brasil, 2009). 

Baseado nesses conceitos, considera-se que a denominação “suco integral” possa ser atribuída a sucos 

de um único tipo de fruta (apenas melão, melancia, laranja, tangerina, uva, abacaxi ou caju, por exemplo), desde 

que não adicionados de água, açúcares e de substâncias estranhas à fruta. 

II. Suco Misto: 

[...] § 11. Suco misto é o suco obtido pela mistura de frutas, combinação de fruta e 

vegetal, combinação das partes comestíveis de vegetais ou mistura de suco de fruta 

e vegetal, sendo a denominação constituída da expressão suco misto, seguida da 

relação de frutas ou vegetais utilizados, em ordem decrescente das quantidades 

presentes na mistura8 (Brasil, 2009). 

                                                           
7  
8  
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Entende-se que a denominação “suco misto” pode ser atribuída aos sucos de duas ou mais frutas 

misturadas, desde que não adicionados de água, açúcares e de substâncias estranhas. 

III. Polpa de fruta: 

[...] Art. 19. Polpa de fruta é o produto não fermentado, não concentrado, obtido de 

fruta polposa, por processo tecnológico adequado, atendido o teor mínimo de 

sólidos em suspensão. 

Parágrafo único. Polpa mista é a bebida obtida pela mistura de fruta polposa com 

outra fruta polposa ou fruta não polposa ou com a parte comestível do vegetal, ou 

com misturas destas, sendo a denominação constituída da expressão polpa mista, 

seguida da relação de frutas e vegetais utilizados, em ordem decrescente das 

quantidades presentes na mistura9 (Brasil, 2009). 

Para facilitar o entendimento do conceito pontuado acima, foi feita uma pesquisa adicional na 

Instrução Normativa nº 01/2000 do Ministério da Agricultura e Abastecimento (Brasil, 2009), que estabelece os 

padrões de identidade e as características mínimas de qualidade do produto “polpa de fruta”, destinado ao 

consumo como bebida. Nessa normativa, são apresentadas as características de algumas polpas, sendo 

importante destacar os teores mínimos de sólidos totais, proveniente da parte comestível do fruto, a saber: 

 

Sólidos totais (g/100g) 
Sabores de polpas de frutas 

Mínimo Máximo 

Acerola 6,50 ### 

Cacau 16,00 ### 

Cupuaçu 12,00 ### 

Graviola 12,50 ### 

Açaí 40,00 60,00 

Maracujá 11,00 ### 

Caju 10,50 ### 

Manga 14,00 ### 

Goiaba 9,00 ### 

Pitanga 7,00 ### 

Uva 15,00 ### 

                                                           
9  
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Mamão 10,50 ### 

Cajá 9,50 ### 

Melão 7,50 ### 

Mangaba 8,50 ###  

 

Conforme observado na tabela acima, a média de sólidos em suspensão, ou seja, a quantidade de 

sólidos oriundos da parte comestível do fruto é de apenas 13,30g em 100g de polpa. Destaca-se ainda que as 

polpas de fruta, segundo a mesma normativa, poderão ser adicionadas de acidulantes como regulador de acidez, 

conservadores químicos e corantes naturais. 

IV. Néctar: 

Art. 21. Néctar é a bebida não fermentada, obtida da diluição em água potável da 

parte comestível do vegetal ou de seu extrato, adicionado de açúcares, destinada ao 

consumo direto. 

[...] § 2o Néctar misto é a bebida obtida da diluição em água potável da mistura de 

partes comestíveis de vegetais, de seus extratos ou combinação de ambos, e 

adicionado de açúcares, destinada ao consumo direto. 

Os diferentes néctares de frutas são adicionados de água e açúcares. Contudo, é importante destacar 

que não existem nas normativas pesquisadas o percentual máximo de adição de sacarose. 

Tomando como ponto de comparação a Resolução nº 38/2009, entende-se que os néctares de frutas, 

elaborados nas escolas, poderiam conter no máximo 10% (dez por cento) da energia total proveniente de açúcar 

simples adicionado (FNDE, 2009). Reforçando essa regulamentação, a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), segundo a Resolução-RDC nº 24/2010, também define um quantitativo para que o 

alimento não seja classificado como produto com elevada quantia de açúcar, sendo definido que “alimento com 

quantidade elevada de açúcar é aquele que possui em sua composição uma quantidade igual ou superior a 15 g 

de açúcar por 100 g ou 7,5 g por 100 ml [...]” (ANVISA, 2010, p.2). 

V. Bebidas compostas de frutas: 

Art. 34. Bebida composta de fruta, de polpa ou de extrato vegetal é a bebida obtida 

pela mistura de sucos, polpas ou extratos vegetais, em conjunto ou separadamente, 
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com produto de origem animal, tendo predominância em sua composição de 

produto de origem vegetal, adicionada ou não de açúcares. 

O conceito acima foi considerado neste documento, baseado no entendimento de que as chamadas 

“vitaminas de frutas”, em que há mistura de sucos ou polpas com leite, fazem parte das preparações à base de 

frutas fornecidas, principalmente, nas escolas de educação infantil (creches e pré-escolas). 
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Lista de abreviaturas: 

AI: Adequate Intake (Ingestão Adequada) 

AMDR: Acceptable Macronutrient Distribution Range (Faixa de Distribuição Aceitável de 

Macronutriente) 

ASBRAN: Associação Brasileira de Nutrição 

Ca: Cálcio 

CAE: Conselho de Alimentação Escolar 

CGPAE: Coordenação Geral do Programa Nacional de Alimentação Escolar 

CGPAN: Coordenação Geral da Política de Alimentação e Nutrição 

COMEB: Caracterização Operacional da Merenda Escolar Brasileira 

CONBRAN: Congresso Brasileiro de Alimentação e Nutrição 

COTAN: Coordenação Técnica de Alimentação e Nutrição 

DRI (IDR): Dietary Reference Intakes (Ingestão Dietética de Referência) 

DP: Desvio-Padrão 

EAR: Estimated Average Requirement (Necessidade Média Estimada) 

EJA: Educação de Jovens e Adultos 

ESADDI (Estimated Safe and Adequate Daily Dietary Intake) Ingestão Dietética Diária 

Segura e Adequada 

EMREMR (estimated minimum requirements) 

FA: Coeficiente de atividade física 

FAO: Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (Food and 

Agriculture Organization for United Nations) 

Fe: Ferro 

FNB: Food and Nutrition Board 

FNDE: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

g: Grama 

GET: Gasto Energético Total 

GT: Grupo de trabalho 

Kcal: Quilocaloria 
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Kg: Quilograma 

m: Metro 

MEC: Ministério da Educação 

Mg: Magnésio 

MP: Medida Provisória 

MS: Ministério da Saúde 

N: Número 

NAF: Nível de atividade física 

NEE: Necessidade Energética Estimada 

OMS (WHO): Organização Mundial de Saúde (World Health Organization) 

OPAS: Organização Pan-Americana de Saúde 

PNAE: Programa Nacional de Alimentação Escolar 
PRONAN-I: Programa Nacional de Alimentação e Nutrição - I 

RDA: Recommended Dietary Allowance (Quota Dietética Recomendada) 

UFV: Universidade Federal de Viçosa 

UI: Unidade Internacional 

UL: Tolerable Upper Intake Level (Nível Máximo Tolerável de Ingestão) 

UnB: Universidade de Brasília  

USDA: United States Department of Agriculture (Departamento de Agricultura dos Estados 

Unidos) 

VET: Valor Energético Total (consumo) 

Zn: Zinco 
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1. Breve histórico do PNAE 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) foi criado, oficialmente, em 

1955 e é o mais antigo programa social do governo federal na área de alimentação e 

nutrição. Entretanto, desde os anos 30, as escolas já se organizavam por meio de iniciativas 

particulares de cada unidade, denominadas Caixas Escolares, que forneciam alimentação a 

todos os alunos, ou apenas aos carentes, a critério de cada escola. A proposta das Caixas 

era, eminentemente, de cunho assistencialista, e a partir dessa época um número 

relativamente expressivo de Caixas Escolares desenvolveu serviços de fornecimento de 

merendas e sopas escolares (CARVALHO, 2004; COIMBRA, 1982). 

Desse período em diante o Programa passou por várias mudanças e somente a partir de 

1970, os gêneros alimentícios passaram a ser adquiridos no mercado nacional, dando início 

efetivamente à introdução de novos alimentos, inclusive os formulados, considerados 

alimentos de baixo valor nutritivo. O valor nutricional mínimo que o Programa buscava 

para a merenda escolar se apoiava no texto do Programa Nacional de Alimentação e 

Nutrição (PRONAN-I) por definir a merenda escolar brasileira como “uma suplementação 

alimentar capaz de atender pelo menos 15% das necessidades individuais diárias quanto aos 

principais nutrientes” (COIMBRA, 1982).  

 A justificativa para essa porcentagem não ficou esclarecida. Porém, a explicação 

dada àquela época é que 2/3 da alimentação diária decorrem do almoço e do jantar, sendo o 

terço restante dividido entre o café da manhã e a merenda. Para os autores era óbvio que 

toda a população brasileira tinham as três primeiras refeições em casa, sobrariam apenas 

15% para serem providas pelo Estado. Há outra versão, segundo a qual o número decorria 

de uma divisão dos 100 % de necessidades pelas 24h do dia. Dado que a criança passa 4 

horas na escola, lá ela deveria receber 1/6 das necessidades diárias. Dessa forma, 15% foi a 

proporção fixada para a alimentação escolar, e referendada pela Caracterização Operacional 

da Merenda Escolar (COMEB). Este documento tomou esse valor como parâmetro para 

todos os cálculos (COIMBRA, 1982), o que permaneceu até a última Resolução FNDE/CD 

nº 32, de 10 de agosto de 2006. 

 O quadro abaixo apresenta os nutrientes que deveriam compor a merenda escolar, 

representando o valor nutritivo mínimo que o programa buscava.  
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Quadro 1: Valor nutricional mínimo da merenda escolar brasileira para o biênio de 1973-
1974, para todas as faixas etárias. 

Nutrientes Média Desvio padrão 
(DP) 

Elastério 
(média +- DP) 

VET (Kcal) 350 14 335 / 365 
Proteína (g) % 8 % 7,0 0,3 6,4 / 7,3 
Proteína (g) % 13 % 11,5 0,5 11 / 12 
Vitamina A (UI) 650 37,5 610 / 690 
Vitamina B1 (mg) 0,2 0,025 0,17 / 0,23 
Vitamina B2 (mg) 0,2 0,025 0,17 / 0,23 
Vitamina B3 (mg) 2,5 0,2 2,3 / 2,7 
Ferro (mg) 2,0 0,2 1,8 / 2,2 

Fonte: Adaptado de Romeu, A. COMEB, op. cit., p.23, tabela XIV. In: Coimbra, 1982. 
 

No inicio da década de 90, um grande número de entidades de classe e movimentos 

sociais foram contrários ao sistema centralizado do programa, devido a sua extensão de 

atendimento, ineficácia, consumo elevado de recursos financeiros e deficiências no controle 

da qualidade dos alimentos. Os alimentos oferecidos não se adequavam aos hábitos 

alimentares dos alunos; suas perdas e deterioração eram grandes e a permanente 

descontinuidade do Programa comprometia a universalidade e a eqüidade no atendimento 

aos beneficiários (SPINELLI, 2002). 

A solução encontrada foi a descentralização dos recursos financeiros destinados à 

alimentação escolar dos municípios, intercedida pelas Secretarias Estaduais de Educação. A 

adesão dos municípios seria voluntária, uma vez garantidos os pré-requisitos essenciais à 

administração do Programa (SPINELLI, 2002). 

Um avanço importante foi a publicação da Medida Provisória N° 2178-36 de 24 de 

agosto de 2001, que estabeleceu algumas das principais diretrizes do Programa, podendo-se 

citar:  

� Os repasses de recursos financeiros seriam suspensos quando não 

forem aplicados os testes de aceitabilidade e nem for realizado o 

controle de qualidade dos produtos adquiridos;  

� Os cardápios deveriam ser elaborados por nutricionistas, 

contando com a participação dos membros do CAE;  
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� Os cardápios devem respeitar os hábitos alimentares da 

localidade, sua vocação agrícola e preferência por produtos básicos, 

dando prioridade aos semi-elaborados e in natura;  

� Na aquisição dos gêneros alimentícios, terão prioridade os 

produtos da região, visando à redução de custos;  

A Resolução FNDE/CD Nº 015, de 16 de junho de 2003, estabeleceu, com base na 

MP 2178-36/2001, as diretrizes operacionais para o PNAE, podendo-se destacar a 

obrigatoriedade do cardápio em fornecer, no mínimo, 15% das necessidades energéticas e 

nutricionais diárias dos alunos beneficiados; a necessidade de orientação de um 

nutricionista para a compra de gêneros e elaboração de cardápios; a obrigatoriedade de que 

70% dos gêneros adquiridos sejam básicos de acordo com uma lista que constava no anexo 

IV desta Resolução, denominada “alimentos considerados básicos para fins do PNAE”. No 

entanto, vale destacar que esta lista foi revogada, juntamente com a Resolução, e por isso 

não deve ser mais utilizada. 

Outras Resoluções foram publicadas pelo FNDE no ano de 2003 estendendo as 

ações do PNAE para os alunos matriculados em creches públicas e filantrópicas e às 

comunidades indígenas e remanescentes de quilombos, o que proporcionou o aumento dos 

recursos financeiros do Programa para atender esses segmentos. 

Os progressos alcançados pelo PNAE dizem respeito especialmente ao seu caráter 

de cobertura universal, atendendo toda a população escolar em todos os municípios 

brasileiros. Desde 1993 o processo de descentralização propiciou uma melhoria na 

qualidade dos produtos e agilizou o processo de distribuição dos alimentos. Levando-se em 

conta a política de universalização do acesso à educação promovida pelo Ministério de 

Educação, a qual resultou em um aumento significativo da freqüência na escola de crianças 

de 7 a 14 anos, pertencentes ao 1º quintil dos 20% mais pobres, a alimentação escolar passa 

a desempenhar papel importante na promoção da segurança alimentar (COUTINHO, 2002). 

Os preceitos do PNAE focam o comprometimento do governo brasileiro em 

subsidiar o Programa com recursos próprios e o estímulo à descentralização financeira,  

com o repasse dos recursos da União para os estados e municípios, transferindo estes 

preceitos para quem os receber. Neste contexto, as diretrizes do PNAE são pautadas no 
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direito à alimentação e não mais em um Programa de cunho paternalista para suprir 

necessidades de crianças carentes. 

Em 2006, pela Resolução FNDE/CD nº 32, o PNAE funciona por meio da 

transferência de recursos financeiros em caráter complementar, de forma a garantir, no 

mínimo, 15% das necessidades diárias dos alunos beneficiados e 30% para alunos 

indígenas e quilombolas. Tem como objetivo atender às necessidades nutricionais dos 

alunos durante sua permanência em sala de aula, contribuindo para o crescimento e 

desenvolvimento dos alunos; a aprendizagem e o rendimento escolar; a formação de hábitos 

alimentares saudáveis; dinamização da economia local; respeito aos hábitos regionais e a 

vocação agrícola da região (BRASIL, 2006a).  

Nos dias de hoje, incentiva-se que o termo merenda escolar não seja mais utilizado, 

por demonstrar em sua tradução um tipo de alimentação rápida, reduzida, equivalente a um 

lanche. Assim, é defendido o uso da expressão “alimentação escolar”, que proporciona um 

entendimento mais próximo de uma refeição completa a qual os alunos têm direito (WEIS 

& ABRAHÃO & BELIK, 2007). 

O estímulo à adoção de modos de vida e hábitos alimentares saudáveis, encontra 

respaldo na Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) do Ministério da Saúde 

que tem no Guia Alimentar para a População Brasileira (Ministério da Saúde, 2006), um 

dos instrumentos de reforço à melhoria dos padrões nutricionais da população em geral. Os 

esforços conjuntos para a promoção alimentação saudável resultaram em Portaria específica 

voltada ao ambiente escolar, editada pelos Ministérios da Saúde e da Educação, (Portaria 

MS/MEC nº 1010/06) cuja finalidade é potencializar a escola como ambiente de promoção 

da saúde da população escolar em todo o país. 

O pressuposto da intersetorialidade no desenvolvimento de ações para a garantia da 

segurança alimentar e nutricional para escolares sofreu importantes avanços no ano de 

2007, a partir do estabelecimento de parcerias inéditas foram estabelecidas entre o FNDE e 

grandes universidades brasileiras. São os chamados Centros Colaboradores de Alimentação 

e Nutrição do Escolar que busca favorecer o desenvolvimento de ações que promovam e 

garantam a adoção de práticas alimentares mais saudáveis no ambiente escolar, por meio do 
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apoio técnico e operacional aos estados e municípios, incluindo a formação dês atores 

envolvidos com o Programa (Portaria Interministerial 1010, 2006). 

 

2. Referencial teórico – necessidades e recomendações nutricionais 

Nutrientes são componentes dos alimentos que participam, por meio das mais 

variadas funções, da homeostase do organismo. A energia, mesmo não sendo um nutriente, 

também participa desta regulação. Uma forma de classificar os nutrientes é estabelecida de 

acordo com a quantidade que são necessários ao organismo: macronutrientes e 

micronutrientes. Entre os micronutrientes têm-se as vitaminas e ainda macro e 

microminerais, classificados a depender da quantidade que devem ser consumidos para 

suprir as necessidades nutricionais, se da ordem de mili e microgramas, respectivamente 

(ESCOTT-STRUMP & MAHAN, 2000).  

A necessidade energética é o primeiro aspecto a ser considerado na alimentação. O 

balanço energético precisa ser mantido, ou seja, a quantidade de energia consumida deverá 

ser igual àquela dispendida (THOMPSON, 1998). A estimativa do gasto energético requer 

o conhecimento de certos parâmetros, tais como, sexo, faixa etária, peso, altura e nível de 

atividade física (leve, moderada e vigorosa/intensa), acrescida da energia necessária para 

deposição de tecidos, no caso de crianças e adolescentes (IOM, 2002). De posse dessas 

informações, mais fidedignas quanto se possa obter, é possível estimar o gasto energético 

de forma indireta, com o cálculo a partir de equações preditivas.  

 Para crianças e adolescentes, público alvo do PNAE, a energia necessária para o 

crescimento tem dois componentes: a energia usada para sintetizar tecidos em crescimento 

e a energia depositada nesses tecidos na forma de proteínas e lipídios. A primeira é 

estimada e adicionada ao gasto energético total (FAO/WHO/UNU, 2001). 

A necessidade mínima de carboidrato, incluindo fontes exógenas e endógenas 

(gliconeogênese), é determinada pela utilização da glicose pelo cérebro (IOM, 2002). 

Existe uma correlação entre o tamanho do cérebro e a necessidade de carboidrato. O 

aumento de tamanho deste órgão, especialmente na primeira infância, faz com que exista 

um aumento da necessidade de carboidratos (IOM, 2002). A quantidade de carboidrato em 

relação quantidade de energia consumida preconizada pela Acceptable Macronutrient 
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Distribution Range (AMDR) é de 45 a 65% de carboidratos (IOM, 2002). Enquanto que, 

para a FAO/OMS, a faixa estabelecida para o consumo de carboidrato em relação à energia 

é de 55 a 75% (WHO, 2003). 

As proteínas exercem funções estruturais, reguladoras, de defesa do organismo e de 

transporte na corrente sanguínea. As proteínas corporais estão em constante reciclagem, ou 

seja, são mobilizadas de determinados tecidos para em seguida serem ressintetizadas, sendo 

que nesse processo alguns aminoácidos são podem ser perdidos. Essa dinâmica do 

metabolismo protéico depende da ingestão energética. Estudos sugerem que, aumentando-

se a quantidade da ingestão energética acentua-se a síntese de proteína e reduz-se a 

oxidação de aminoácidos (FAO/OMS/ONU, 1985; PIKOSKY et al, 2002). Alguns 

aminoácidos, denominados essenciais, devem ser fornecidos pela dieta e sua falta ocasiona 

alterações nos processos bioquímicos e fisiológicos e na síntese protéica. Em crianças, 

provoca diminuição do crescimento e profundas alterações bioquímicas. A AMDR é de 30 

a 40% (1 a 3 anos) e 25 a 35% (4 -18 anos) e pela OMS de 10 a 15%.       

Os lipídios têm importantes funções em uma dieta normal. Os lipídeos são fontes de 

energia e são carreadores das vitaminas lipossolúveis (vitaminas A, E, D e K) e ácidos 

graxos essenciais. Existem duas famílias de ácidos graxos essenciais denominados ômega-6 

ou n-6 e ômega-3 ou n-3 que devem ser fornecidos pela dieta. Os lipídios conferem ainda 

palatabilidade a alimentação. 

Preconiza-se que o consumo normal de lipídios seja de 10% de gorduras saturadas, 

10% de gorduras monoinsaturadas e 10% de gorduras poliinsaturadas. A AMDR para 

lipídios é de 25 a 35% do valor energético total consumido (IOM, 2002). E da OMS é 15 a 

30% da energia total consumida.  

Os micronutrientes, entre eles as vitaminas e os minerais, exercem um papel 

importante na produção de energia (metabolismo energético), síntese de células sangüíneas, 

regulação do sistema imune, participam na manutenção e reparo dos músculos, e também 

na proteção de tecidos contra os efeitos oxidativos (ESCOTT-STRUMP & MAHAN, 

2000). 

As primeiras estimativas das necessidades nutricionais basearam-se em observações 

epidemiológicas: ingestões por indivíduos saudáveis versus doentes. Gradualmente, foram 
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substituídas por abordagens experimentais, mais confiáveis, como por exemplo, estudos de 

balanço, de privação e de repleção e demais modelos teóricos baseados nas funções de cada 

nutriente.  

O marco inicial do estabelecimento de valores de referências nutricionais foi 1939 

com a publicação pelo United States Department of Agriculture (USDA), que compilou 

mais de 10 correntes do conhecimento da época. Em 1941 foi publicado, pelo Food and 

Nutrition Board (FNB), a 1ª Edição das Recomendações Nutricionais (RDA), com o 

objetivo de estabelecer padrões alimentares e definir quantidades diárias de consumo de 

nutrientes. No período de 1944 a 1954, cerca de 10 países, em conjunto com a FAO/OMS, 

desenvolveram seus padrões dietéticos próprios. Em 1980, foi publicada a 9ª edição RDA 

que estabeleceu as novas categorias ou parâmetros de adequação para alguns nutrientes 

(ESADDI e EMREMR). O mais recente conjunto de valores de referência chamado de 

Dietary Reference Intakes (DRIs), publicadas entre 1997 e 2005, foram estabelecidas pelos 

Estados Unidos da América (USA) e Canadá destinadas à população destes países, com  a 

finalidade de harmonização dos conceitos pré definidos (IOM, 1997; IOM, 1998; IOM, 

2000a; IOM, 2000b; IOM 2001; IOM, 2002; IOM, 2004).  

As DRIs são usadas para a avaliação e planejamento de dietas de indivíduos e 

grupos de indivíduos saudáveis. O conceito das DRIs traz parâmetros que levam em 

consideração não apenas os valores de inadequação da ingestão mas também a adequação 

do consumo de nutriente que leve à redução de doenças crônicas, bem como os limites de 

toxicidade dos nutrientes (IOM, 2000a). 

A maior parte dos valores de referência que existem para crianças, é uma 

extrapolação de valores determinados para adultos. Muitas das limitações que ocorrem, 

reside no fato de que os indivíduos em idade pré-escolar e escolar ainda estão em fase de 

crescimento acelerado e não estão estabilizados fisiologicamente (PRENTICE et al, 2004).  

Os quatro valores de referência de ingestão de nutrientes que compõem as DRIs 

foram formulados para a população americana e canadense. E são eles: Necessidade Média 

Estimada (EAR), Ingestão Dietética Recomendada (RDA), Ingestão Adequada (AI) e 

Limite Superior Tolerável de Ingestão (UL) (IOM, 2000a).  
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No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) revisou, em 2005, 

seu regulamento técnico acerca da ingestão diária recomendada, adaptando os valores 

internacionais propostos pelo Instituto de Medicina dos Estados Unidos e pelo Grupo de 

Especialistas da FAO/OMS por intervalos de faixa etária de crianças que variam de 0 a 10 

anos e para a população adulta (BRASIL, 2005). 

A adequação dos valores de referência de ingestão dietética à realidade do PNAE se 

faz importante na medida em que permite ao responsável técnico (nutricionista) estabelecer 

um planejamento dietético que atinja as necessidades diárias dos escolares durante o tempo 

que permanecer na escola. Neste planejamento, baseado em metas para o consumo médio 

de uma população específica, pode-se evitar a carência ou o excesso do consumo de energia 

e nutrientes, atuando assim também na prevenção de doenças de caráter nutricional, tais 

como a obesidade e a desnutrição. 

Baseada nas referências nutricionais para macro e micronutrientes, essa adequação 

deverá pautar-se na classificação da faixa etária dos escolares. Este procedimento irá 

assegurar o cumprimento adequado de um dos objetivos do PNAE, que é atender às 

necessidades nutricionais dos alunos, durante sua permanência em sala de aula. 

Assim, tendo em vista a necessidade do julgamento científico dos valores de 

referência que se adeqüem a população atendida pelo Programa, a Coordenação Geral do 

PNAE propôs a criação de um Grupo de Trabalho (GT), que analisasse e avaliasse os 

valores de referência de ingestão dietética, propondo, assim, uma adequação destes valores 

por faixa etária específica das séries escolares, atendidas pelo Programa. 

 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo geral 

Analisar e avaliar os valores de referência de ingestão dietética, publicados pelos 

IOM e OMS e estabelecer os valores de ingestão de nutrientes por faixa etária das séries 

escolares.   

3.2. Objetivos específicos 
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Avaliar as metodologias, bem como seus valores de referência para peso e altura por 

faixa etária, para o cálculo da estimativa do gasto energético para as crianças das faixas 

etárias atendidas pelo PNAE; 

1) Definir os nutrientes, macro e micronutrientes, que seriam prioritários na alimentação 

escolar; 

2) Adequar a redação do artigo 14 da Resolução FNDE/CD nº 32/2006, de forma a 

definir a porcentagem de energia de cada refeição a ser servida, bem como o número 

de refeições, por modalidade de ensino; 

3) Determinar os valores de referência para micronutrientes de acordo com a 

metodologia mais indicada para o PNAE; 

4) Propor e estabelecer recomendações e sugestões práticas de forma a facilitar o 

entendimento dos valores de referência propostos pelo GT; 

5) Discutir os formatos mais adequados de divulgação dos resultados do GT. 

 

4. Métodos 

O GT foi composto por 12 membros sendo: 07 integrantes da equipe técnica do 

PNAE/FNDE/MEC, 02 professores de universidades brasileiras (UnB e UFV), 01 

especialista de um organismo internacional (OPAS), 01 representante da Coordenação da 

Política de Alimentação e Nutrição do setor saúde (CGPAN/MS), 01 integrante de uma 

instituição representativa da sociedade civil organizada (ASBRAN), conforme Portaria 

anexa (ANEXO I).  

Dentre os membros, houve 01 coordenador, com função de organizar a pauta das 

reuniões e comandar a ordem e o seguimento dos trabalhos do GT e, ainda 01 relator, 

incumbido de descrever e documentar os objetivos, resultados e ocorrências de cada 

reunião e fazer chegar os documentos finais a todos os integrantes do GT.  

O prazo pré-definido para as reuniões do GT foi de 150 dias, com agendamento 

mínimo de 03 reuniões, sendo que o intervalo entre os encontros não ultrapassasse 60 dias. 

Efetivamente, aconteceram quatro reuniões entre julho e outubro de 2006. Todas tiveram 

seus pontos principais relatados por meio de atas/memórias, as quais foram enviadas a 

todos os participantes, conforme anexo II. 
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Os encaminhamentos, atividades que os integrantes tinham que cumprir até o 

próximo encontro, eram definidos em conjunto e sempre foram cumpridos e apresentados 

no inicio de cada reunião.  

Um desses encaminhamentos, realizado pela equipe técnica do PNAE/FNDE/MEC, 

foi realizar um exercício com cálculo da estimativa do GET. Os cálculos estavam baseados 

nas equações preditivas, de 2 organismos: FAO/OMS e IOM/FNB. Esses cálculos foram 

chamados de exercícios preliminares e estão descritos a seguir. 

 

5. Exercícios preliminares para determinar o Gasto Energético Total para escolares 

 A realização desses exercícios teve como objetivo subsidiar as discussões do grupo 

sobre qual (is) seria(m) a(s) metodologia(s) mais indicada(s) para o Programa.   

 Vale destacar que, para os valores constantes nos quadros a seguir, referentes às 

idades de 16 a 18 anos, 19 a 30 e 31 a 60, foram calculados posteriormente pela COTAN ao 

término do GT, pois o atendimento do PNAE foi estendido, em 2009, para o ensino médio 

e para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

 

1) Estimativa do Gasto Energético (IOM/FNB e FAO/OMS) 

 

IOM/FNB (2002) 

Equações preditivas do GET para indivíduos de 0 a 35 meses: 

0-3 meses: GET = (89 x peso (kg) – 100) + 175 (Energia para deposição) 

4-6 meses: GET = (89 x peso (kg) – 100) + 56 (Energia para deposição) 

7-12 meses: GET = (89 x peso (kg) – 100) + 22 (Energia para deposição) 

13-35 meses: GET = (89 x peso (kg) – 100) + 20 (Energia para deposição) 

 

Equações preditivas do GET para indivíduos de 3 a 8 anos, por sexo (IOM, 2005): 

Masculino: GET = 88.5 – 61.9 x Idade (anos) + FA x (26.7 x Peso (kg) + 903 x Altura 

(m)) + 20 kcal (Energia para deposição) 

Feminino: GET = 135.3 – 30.8 x Idade (anos) + FA x (10.0 x Peso (kg) + 934 x Altura 

(m)) + 20 kcal (Energia para deposição) 
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Onde FA é o coeficiente de atividade física e é assim determinado: 

Tabela 1: Nível atividade física (NAF) para determinação do coeficiente de atividade física 

(FA) para faixa etária de 3 a 8 anos. 

Se o nível de atividade física (NAF) 

estimado for: 

     Coeficiente de atividade física (FA)  

            Masculino                     Feminino  

 1,0 < 1,39 (Sedentário) 1.00 1.00 

 1,4 < 1,59 (Atividade Leve) 1.13 1.16 

 1,6 < 1,89 (Atividade Moderada) 1.26 1.31 

 1,9 < 2,5 (Atividade Intensa) 1.42 1.56 

 

Equações preditivas do GET para indivíduos de 9 a 18 anos, por sexo (IOM, 2005): 

Masculino: GET = 88.5 – 61.9 x Idade (anos) + FA x (26.7 x Peso (kg) + 903 x Altura 

(m)) + 25 kcal (Energia para deposição) 

Feminino: GET = 135.3 – 30.8 x Idade (anos) + FA x (10.0 x Peso (kg) + 934 x Altura 

(m)) + 25 kcal (Energia para deposição) 

  

Onde FA é o coeficiente de atividade física e é assim determinado: 

Tabela 2: Nível atividade física (NAF) para determinação do coeficiente de atividade física 

(FA), para faixa etária de 9 a 18 anos. 

Se o nível de atividade física (NAF) 

estimado for:   

     Coeficiente de atividade física (FA)  

            Masculino                     Feminino  

 1,0 < 1,39 (Sedentário) 1.00 1.00 

 1,4 < 1,59 (Atividade Leve) 1.13 1.16 

 1,6 < 1,89 (Atividade Moderada) 1.26 1.31 

 1,9 < 2,5 (Atividade Intensa) 1.42 1.56 

 

Equações preditivas do GET para indivíduos de 19 a 60 anos, por sexo (IOM, 

2005): 

Masculino: GET = 662 –  9.53  x⋅Idade (anos) + FA x  (15.91 x Peso (kg) + 539.6 x Altura 
(m) 
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Feminino: GET = 354 –  6.91 x Idade (anos) + FA x �(9.36 x Peso (kg) + 726 x Altura (m) 

 

Onde FA é o coeficiente de atividade física e é assim determinado: 

Tabela 3: Nível atividade física (NAF) para determinação do coeficiente de atividade física 

(FA), para faixa etária de 19 a 60 anos. 

Se o nível de atividade física (NAF) 

estimado for:   

     Coeficiente de atividade física (FA)  

            Masculino                     Feminino  

 1,0 < 1,4 (Sedentário) 1.00 1.00 

 1,4 < 1,6 (Atividade Leve) 1.11 1.12 

 1,6 < 1,9 (Atividade Moderada) 1.25 1.27 

 1,9 < 2,5 (Atividade Intensa) 1.48 1.45 

 
 

Quadro 2: Recomendação de Energia de acordo com a idade para homens, IOM/2003   

Idade (anos) Peso referência 

(kg) * 

Altura 

referência (m)* 

GET (kcal) 

ATIVIDADE 

LEVE 

GET (kcal) 

ATIVIDADE 

MODERADA 

7 meses 8,4   670 

8 meses 8,9   714 

9 meses 9,3   750 

10 meses 9,7   785 

11 meses 10,0   812 

1 10,3   839 

2 12,7   1050 

3 14,3 0,95 1324 1485 

4 16,2 1,02 1390 1566 

5 18,4 1,09 1466 1658 

6 20,7 1,15 1535 1742 

7 23,1 1,22 1617 1840 
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8 25,6 1,28 1692 1931 

9 28,6 1,34 1787 2043 

10 31,9 1,39 1875 2149 

11 35,9 1,44 1985 2279 

12 40,5 1,49 2113 2428 

13 45,6 1,56 2276 2618 

14 51,0 1,64 2459 2829 

15 56,3 1,70 2618 3013 

16 60,9 1,74 2736 3152 

17 64,6 1,75 2796 3225 

18 67,2 1,76 2822 3262 

* fonte: Kuczmarski et al, 2000 (CDC). 

 

 A energia necessária para promover o crescimento de tecido (energia de deposição), 

para o IOM, já vem determinada na equação preditiva e tem uma estimativa fixa para todas 

as idades dentro da faixa etária prevista. 

 

Quadro 3: Recomendação de Energia de acordo com a idade para mulheres, IOM/2003  

Idade (anos) Peso referência 

(kg) * 

Altura 

referência (m)* 

GET (kcal) 

ATIVIDADE 

LEVE 

GET (kcal) 

ATIVIDADE 

MODERADA 

7 meses 7,7   607 

8 meses 8,1   643 

9 meses  8,5   679 

10 meses  8,9   714 

11 meses 9,2   714 

1 9,5    768 

2 12,1   997  

3 13,9 0,94 1243 1395 
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4 15,8 1,01 1310 1475 

5 17,9 1,08 1379 1557 

6 20,2 1,15 1451 1642 

7 22,8 1,21 1515 1719 

8 25,6 1,28 1593 1810 

9 29,0 1,33 1660 1890 

10 32,9 1,38 1729 1972 

11 37,2 1,44 1813 2071 

12 41,6 1,51 1909 2183 

13 45,8 1,57 1992 2281 

14 49,4 1,60 2036 2334 

15 52,0 1,62 2057 2362 

16 53,9 1,63 2059 2368 

17 55,1 1,63 2042 2353 

18 56,2 1,63 2024 2336 

* fonte: Kuczmarski et al, 2000 (CDC). 

 

FAO/OMS (2001) 

Equações preditivas do GET para indivíduos de 0 a 12 meses: 

GET = - 99 + (88,6 x Peso (kg)) + energia de deposição 

 

Equações preditivas do GET para indivíduos de 1 a 17 anos: 

Masculino: GET = 310,2 + 63,3 x Peso (kg) – 0,263 x Peso 2 (kg2) + energia de 

deposição 

Feminino: GET = 263,4 + 65,3 x Peso (kg) – 0,454 x Peso 2 (kg2) + energia de 

deposição 

 

Equações preditivas do GET para indivíduos de 18 a 30 anos 

Masculino: 15,057 x Peso (kg) + 692,2 

Feminino:14,818 x Peso (kg) + 486,6 
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Equações preditivas do GET para indivíduos de 31 a 60 anos 

Masculino: 11,472 x Peso (kg) + 873,1 

Feminino: 8,126 x Peso (kg) + 845,6 

 

Quadro 4: Recomendação de Energia de acordo com a idade para homens, FAO/OMS 

2001. 

Idade (anos) Peso referência 

(kg) * 

Energia 

deposição 

(kcal) 

GET (kcal) 

ATIVIDADE 

(LEVE) 

GET (kcal) 

ATIVIDADE 

(MODERADA) 

7 meses 8,3 17  653 

8 meses 8,62 16  681 

9 meses 8,89 14  703 

10 meses 9,13 21  731 

11 meses 9,37 21  752 

1 11,5 14  775 

2 13,5 11  1128 

3 15,7 12  1251 

4 17,7 11  1359 

5 19,7 11  1466 

6 21,7 12 1336 1572 

7 24   14 1437 1691 

8 26,7 16 1554 1828 

9 29,7 19 1680 1976 

10 33,3 22 1826 2148 

11 37,5 25 1988 2339 

12 42,3 29 2164 2546 

13 47,8 33 2352 2767 

14 53,8 33 2539 2987 
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15 59,5 30 2700 3175 

16 a 18 66,1 19,5 2863 3363 

*Fonte: Torun, 2001; WHO, 1983. 

 

Quadro 5: Recomendação de Energia de acordo com a idade para mulheres, FAO/OMS 

2001. 

Idade (anos) Peso referência 

(kg) * 

Energia 

deposição (kcal) 

GET(kcal) 

ATIVIDADE 

(LEVE) 

GET (kcal) 

ATIVIDADE 

(MODERADO) 

1 mês  4,35 178  464 

6 meses  7,35 47  599 

7 meses 7,71 20  604 

8 meses 8,03 17  629 

9 meses 8,31 15  652 

10 meses 8,55 18  677 

11 meses 8,78 15  694 

1 10,8 14  712 

2 13,0 12  1048 

3 15,1 11  1156 

4 16,8 10  1242 

5 18,6 10  1331 

6 20,6 13 1214 1429 

7 23,3 17 1322 1555 

8 26,6 21 1444 1700 

9 30,5 23 1577 1855 

10 34,7 25 1706 2007 

11 39,2 25 1828 2150 

12 43,8 26 1936 2278 

13 48,3 24 2025 2381 
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14 52,1 19 2084 2452 

15 55,0 12 2120 2494 

16 a 18 56,6 2,5 2125 2500 

Fonte: Torun, 2001 & WHO, 1983. In: FAO, 2001. 

 

 Para a FAO/OMS, a energia de deposição tem dois componentes: 1) a energia 

necessária para promover crescimento de tecidos; e 2) a energia depositada nesses tecidos 

na forma de gordura e proteínas (FAO, 2001). O organismo adota como referência Butte et 

al., 2000, que levam em consideração, a energia necessária para o crescimento tissular em 

relação ao ganho de peso (energia diária x ganho de peso diário).        

 

6. Comparação entre as metodologias IOM x FAO/OMS 

 

Para sistematizar a comparação, tomou-se como parâmetro (padrão) calcular a 

média dos valores encontrados no GET moderado, considerando que a criança em idade 

escolar é uma pessoa ativa nas equações preditivas por faixa etária e sexo como visto no 

exemplo seguinte: FAO (média entre meninos e meninas de 7 a 11 meses): 

653+681+703+731+752+604+629+652+677+694/10 = 677,6 = 678 kcal e assim foi 

realizado para cada faixa etária, por organismo, como visto a seguir. 

 

Quadro 6: Comparação de recomendação de energia entre DRI/IOM,2003 e FAO/OMS 

2001,  faixa etária de 7 a 11 meses: 

Comitê 

Científico 

Energia (Kcal) 

Média 

DRI/IOM 712 

FAO/OMS 678 
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Quadro 7: Comparação de recomendação de energia entre DRI/IOM,2003 e FAO/OMS 

2001,  faixa etária de 1 a 3 anos:  

Comitê 

Científico 

Energia (Kcal) 

Média 

DRI/IOM 1089 

FAO/OMS 1012 

 

Quadro 8: Comparação de recomendação de energia entre DRI/IOM,2003 e FAO/OMS 

2001,  faixa etária de 4 a 5 anos: 

Comitê 

Científico 

Energia (Kcal) 

Média 

Energia (Kcal) 

Leve 

Energia (Kcal) 

Moderada 

DRI/IOM 1475 1386 1564 

FAO/OMS 1350 - - 

 

Quadro 9: Comparação de recomendação de energia entre DRI/IOM,2003 e FAO/OMS 

2001,  faixa etária de 6 a 10 anos: 

Comitê 

Científico 

Energia (Kcal) 

Média 

Energia (Kcal) 

Leve 

Energia (Kcal) 

Moderada 

DRI/IOM 1760 1645 1874 

FAO/OMS 1643 1510 1776 

 

Quadro 10: Comparação de recomendação de energia entre DRI/IOM,2003 e FAO/OMS 

2001,  faixa etária de 11 a 15 anos: 

Comitê 

Científico 

Energia (Kcal) 

Média 

Energia (Kcal) 

Leve 

Energia (Kcal) 

Moderada 

DRI/IOM 2183 2126 2240 

FAO/OMS 2366 2175 2557 
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Quadro 11: Comparação de recomendação de energia entre DRI/IOM,2003 e FAO/OMS 

2001,  faixa etária de 16 a 18 anos: 

Comitê 

Científico 

Energia (Kcal) 

Média 

Energia (Kcal) 

Sedentário  

Energia (Kcal) 

Moderada 

DRI/IOM 2597 2413 2782 

FAO/OMS 2717 2497 2937 

 

Quadro 12: Comparação de recomendação de energia entre DRI/IOM,2003 e FAO/OMS 

2001,  faixa etária de 19 a 30 anos: 

Comitê 

Científico 

Energia (Kcal) 

Média 

Energia (Kcal) 

Sedentário  

Energia (Kcal) 

Leve  

DRI/IOM    

FAO/OMS 2383 2265 2500 

 

Quadro 13: Comparação de recomendação de energia entre DRI/IOM,2003 e FAO/OMS 

2001,  faixa etária de 31 a 60 anos: 

Comitê 

Científico 

Energia (Kcal) 

Média 

Energia (Kcal) 

Sedentário  

Energia (Kcal) 

Leve  

DRI/IOM    

FAO/OMS 2295 2182 2407 

 

 Ainda com o intuito de aprofundar os exercícios preliminares, foram estimados 

também os valores de macronutrientes (CHO, PTN e LIP) de dois comitês científicos OMS 

e AMDR/IOM, em relação à necessidade energética (%) e em valores absolutos (g), e para 

todas as faixas etárias. Para tanto, considerou-se os seguintes exemplos de cálculos:  

FAO/OMS 

CHO:  Valor energia leve ou sedentário x 65%/100/4kcal 

Valor energia moderado ou leve x 65%/100/4kcal 

Valor média energia x 65%/100/4kcal 

PTN: Valor energia leve ou sedentário x 12,5%/100/4kcal 
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Valor energia moderado ou leve x 12,5%/100/4kcal 

Valor média energia x 12,5%/100/4kcal 

LIP: Valor energia leve ou sedentário x 22,5%/100/9kcal 

Valor energia moderado ou leve x 22,5%/100/9kcal 

Valor média energia x 22,5%/100/9kcal 

 

 AMDR/IOM (4-19 anos) 

CHO:  Valor energia leve ou sedentário x 55%/100/4kcal 

Valor energia moderado ou leve x 55%/100/4kcal 

Valor média energia x 55%/100/4kcal 

PTN: Valor energia leve ou sedentário x 20%/100/4kcal 

Valor energia moderado ou leve x 20%/100/4kcal 

Valor média energia x 20%/100/4kcal 

LIP: Valor energia leve ou sedentário x 30%/100/9kcal 

Valor energia moderado ou leve x 30%/100/9kcal 

Valor média energia x 30%/100/9kcal 

De forma a simplificar o exercício e considerando o direcionamento das discussões 

do GT, optou-se por levar em consideração os valores de gasto energético estimados pelas 

equações preditivas da FAO/OMS. 

 

Quadro 14: Comparação de recomendação de macronutrientes entre AMDR/IOM,2003 e 

FAO/OMS 2001,  para todas as faixas etárias. 

Comitê Científico CHO (%) PTN (%) LIP (%) 

1-3 anos 45-65 (55) 5-20 (12,5) 30-40 (35) 

4-19 anos 45-65 (55) 10-30 (20) 25-35 (30) 

 

AMDR/IOM 

20-60 anos 45-65 (55) 10-35 (22,5) 20-35 (27,5) 

OMS 55-75 (65) 10-15 (12,5) 15-30 (22,5) 
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Quadro 15: Comparação de recomendação de macronutrientes entre DRI/IOM,2003 e 

FAO/OMS 2001,  faixa etária de 7 a 11 meses: 678 kcal 

Comitê Científico CHO (g) PTN (g) LIP (g) 

AI* 

(AMDR/IOM) 

95 11 30 

* quantidade pré-fixada 

Para esta faixa etária não foi determinada a AMDR uma vez que não há dados de efeitos 

adversos para esta faixa etária. Nem mesmo EAR e RDA foram ainda determinados 

 

Quadro 16: Comparação de recomendação de macronutrientes entre DRI/IOM,2003 e 

FAO/OMS 2001,  faixa etária de 1 a 3 anos: 1012 kcal  

Comitê Científico CHO (g) PTN (g) LIP (g) 

OMS 139-190 (164) 25-38 (32) 17-34 (25) 

AMDR/IOM 114 -164 (139) 13-50 (32) 34-45 (39) 

 

Quadro 17: Comparação de recomendação de macronutrientes entre DRI/IOM,2003 e 

FAO/OMS 2001,  faixa etária de 4 -5 anos: 1350 kcal  

Comitê Científico CHO (g) PTN (g) LIP (g) 

OMS 192-262 (227) 34-51 (43) 23-45 (34) 

AMDR/IOM 152-220 (186) 34-101 (67) 38-53 (45) 

 

Quadro 18: Comparação de recomendação de macronutrientes entre DRI/IOM,2003 e 

FAO/OMS 2001,  faixa etária de 6-10 anos: 1643 kcal 

Comitê Científico CHO (g) PTN (g) LIP (g) 

OMS 235-320 (277) 43-64 (53) 28-57 (43) 

AMDR/IOM 185-267 (226) 41-123 (82) 47-64 (55) 

 



  
 
                             Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE   

Referências Nutricionais para o PNAE 

 

29 

Quadro 19: Comparação de recomendação de macronutrientes entre DRI/IOM,2003 e 

FAO/OMS 2001,  faixa etária de 11-15 anos: 2366 kcal 

Comitê Científico CHO (g) PTN (g) LIP (g) 

OMS 326-444 (385) 59-89 (74) 39-79 (59) 

AMDR/IOM 266-385 (326) 59-178 (118) 66-92 (79) 

 

Quadro 20: Comparação de recomendação de macronutrientes entre DRI/IOM,2003 e 

FAO/OMS 2001,  faixa etária de 16 – 18 anos: 2717 kcal 

Comitê Científico CHO (g) PTN (g) LIP (g) 

OMS 373-509 (441) 68-102 (85) 45-90 (67) 

AMDR/IOM 343-404 (374) 125-147 (136) 83-98 (90,6) 

 

Quadro 21: Comparação de recomendação de macronutrientes entre DRI/IOM,2003 e 

FAO/OMS 2001,  faixa etária de 19 – 30 anos: 2383 kcal 

Comitê Científico CHO (g) PTN (g) LIP (g) 

OMS 368-406 (387) 71-78 (75) 57-63 (60) 

AMDR/IOM 311-344 (328) 127-141 (134) 57-63 

 

Quadro 22: Comparação de recomendação de macronutrientes entre DRI/IOM,2003 e 

FAO/OMS 2001,  faixa etária de 31 - 60 anos: 2295 kcal 

Comitê Científico CHO (g) PTN (g) LIP (g) 

OMS 355-391 (373) 68-75 (72) 55-60 (58) 

AMDR/IOM 300-331 (316) 123-135 (129) 67-74 (71) 

  

Optou-se por trabalhar em faixas para que o profissional na atividade do 

planejamento alimentar tenha maior liberdade para prescrever uma refeição adequada as 

necessidades dos alunos de cada escola.  

 Por efeito das discussões do grupo, elegeu-se 6 micronutrientes que devem ser 

priorizados na alimentação escolar, sendo 4 minerais e 2 vitaminas: cálcio, ferro, magnésio, 

zinco, vitaminas A e C. Os motivos que levaram as escolhas destes micronutrientes foram: 
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o ferro e vitamina A foram priorizados por serem considerados carências endêmicas no 

Brasil; a vitamina C por ajudar na absorção do ferro; o cálcio por estar envolvido no 

crescimento ósseo; e o magnésio e zinco por serem participantes do desenvolvimento 

cognitivo.  

Ainda no formato de exercício, também foram realizados os cálculos para os 

micronutrientes. Nas tabelas seguintes, são apresentadas os valores dos 6 nutrientes 

definidos como prioritários pelo GT, em relação ao consumo diário (100%), por faixa 

etária. Para este exercício foram utilizados os valores de referência e a metodologia 

preconizados pelo IOM/FNB (2003). 

Os cálculos realizados levam em consideração o consumo médio de uma população 

(EAR) mais o desvio-padrão do consumo desta população. Em decorrência da ausência de 

estudos, ou pelo menos da publicação destes, que determinam a necessidade e consumo da 

população brasileira, os valores de referência da população norte-americana foram tomados 

como base. Dessa forma, estão apresentados nos quadros seguintes os valores de EAR 

acrescidos da variação de consumo da população norte-americana (EAR + DP = RDA).   

 

Quadro 23: Valores de recomendação de micronutrientes (EAR) para 7 a 11 meses, 

IOM/FNB (2003). 

Faixa etária Ca (mg) Fe (mg) Mg (mg) Zn (mg) Vit A(µg 

retinol eq)  

Vit. C (mg) 

7-11 meses 270* 11 75* 3 500* 50* 

*: valores baseados nos valores de AI/IOM 

 

Quadro 24: Valores de recomendação de micronutrientes (EAR) para 1 a 3 anos, IOM/FNB 

(2003). 

Faixa etária Ca (mg)  Fe (mg) Mg (mg) Zn (mg) Vit A(µg 

retinol eq) 

Vit. C (mg) 

1-3 anos 500* 7 80  3 300  15 

 *: valores baseados nos valores de AI/ IOM. 
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Quadro 25: Valores de recomendação de micronutrientes (EAR) para 4 e 5 anos, IOM/FNB 

(2003). 

Faixa etária Ca (mg)  Fe (mg) Mg (mg) Zn (mg) Vit A(µg 

retinol eq) 

Vit. C (mg) 

4-5 anos 800* 10  130  5 400  25 

 *: valores baseados nos valores de AI/ IOM. 

 

Quadro 26: Valores de recomendação de micronutrientes (EAR) para 6 a 10 anos, 

IOM/FNB (2003). 

Faixa etária Ca (mg)  Fe (mg) Mg (mg) Zn (mg) Vit A(µg 

retinol eq) 

Vit. C (mg) 

6-10 anos 1300* 8 240 8 600 45 

 *: valores baseados nos valores de AI/ IOM. 

 

Quadro 27: Valores de recomendação de micronutrientes (EAR) para 11 a 15 anos, 

IOM/FNB (2003). 

Faixa etária Ca (mg)  Fe (mg) Mg (mg) Zn (mg) Vit A(µg 

retinol eq) 

Vit. C (mg) 

11-15 anos 1300* 11-15 (13) 410-360 

(385) 

11-9 (10) 900-700 

(800) 

75-65 (70) 

 *: valores baseados nos valores de AI/ IOM.  

 

Quadro 28: Valores de recomendação de micronutrientes (EAR) para 16 a 18 anos, 

IOM/FNB (2003). 

Faixa etária Ca (mg)  Fe (mg) Mg (mg) Zn (mg) Vit A(µg 

retinol eq) 

Vit. C (mg) 

16-18 anos 1300* 11-15 (13) 410-360 

(385) 

11-9 (10) 900-700 

(800) 

75-65 (70) 

*: valores baseados nos valores de AI/ IOM.  
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Quadro 29: Valores de recomendação de micronutrientes (EAR) para 19 a 60 anos, 

IOM/FNB (2003). 

Faixa etária Ca (mg)  Fe (mg) Mg (mg) Zn (mg) Vit A(µg 

retinol eq) 

Vit. C (mg) 

19-30 anos 1000* 8-18 (13) 400-310 

(355) 

11-8 (10) 900-700 

(800) 

90-75 (83) 

31-60 anos 1100* 8-13 (11) 420-320 

(370) 

11-8 (10) 900-700 

(800) 

90-75 (83) 

*: valores baseados nos valores de AI/ IOM.  

  

Quando as referências estão apresentadas em faixas, o primeiro valor é referente ao 

sexo masculino, enquanto o segundo é referente ao sexo feminino. Também foram 

colocados, entre parênteses, a média entre os dois valores, o qual consta na tabela de 

referencia final. 

Vale destacar que a proposta da Resolução da ANVISA, RDC nº 269 de 2005, foi 

avaliada pelo Grupo, uma vez que traz informações de revisão sobre os valores do IOM e 

FAO/OMS até 10 anos de idade. No entanto, este GT teve dificuldades de utilizá-los, pois 

as informações de suas fontes de referência não eram claras no documento, além de seu 

método para estabelecimento dos valores ter sido feito com o objetivo de estabelecer 

parâmetros para a rotulagem nutricional de alimentos e bebidas embalados. 

 

7. Resultados 

  

 Os resultados das discussões do GT resultaram em 3 pontos principais: a alteração 

da redação do artigo 14 da Resolução FNDE/CD nº 32 (BRASIL, 2006a), as tabelas com os 

valores de referência para energia, macro e micronutrientes de acordo com as faixas etárias 

e, ainda, as recomendações e sugestões práticas para elaboração do cardápio da alimentação 

escolar.    

Uma das primeiras discussões do grupo foi sobre a porcentagem destinada aos 

beneficiários do PNAE do artigo 14 da Resolução FNDE/CD nº 32/2006, que teve como 
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principal alteração o aumento do percentual das necessidades nutricionais a serem supridas 

durante a permanência da criança na escola, ficando assim sugerida: 

 

Art. 14: O cardápio da alimentação escolar, sob a responsabilidade dos estados, 

Distrito Federal e municípios, será elaborado por nutricionista habilitado que deverá 

assumir a responsabilidade técnica do Programa, com o acompanhamento do CAE, e 

deverá ser programado: 

   I – De modo a suprir, quando oferecida uma refeição, no mínimo, 20% das 

necessidades nutricionais diárias dos alunos matriculados em creches, pré-escola e 

ensino fundamental, em período parcial; 

II – De modo a suprir, quando ofertado duas ou mais refeições, no mínimo, 30% das 

necessidades nutricionais diárias dos alunos matriculados em creches, pré-escola e 

ensino fundamental, em período parcial; 

III – De modo a suprir, por refeição oferecida, no mínimo, 30% das necessidades 

nutricionais diárias dos alunos matriculados em escolas indígenas e localizadas em 

áreas remanescentes de quilombos; 

IV – De modo a suprir, quando em período integral, no mínimo, 70% das necessidades 

nutricionais diárias dos alunos matriculados em creches, pré-escola, ensino 

fundamental, escolas indígenas e localizadas em áreas remanescentes de quilombos. 

 O segundo ponto de discussão foi a definição sobre a quantidade de energia, onde o 

consenso foi a utilização da metodologia da FAO (2001). 

 Quanto ao fator atividade física, os níveis eleitos foram: para o ensino fundamental, 

atividade leve; e para nível médio e EJA, atividade sedentária. Estes níveis justificam-se 

pelos resultados alarmantes das pesquisas no Brasil, que demonstram em escolares (6 a 19 

anos) 10,9% de sobrepeso e 3,4% de obesidade (ASBRAN, 2007) e pela inatividade do 

público adulto (26,3%), segundo pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 

2008). 
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Os valores estão apresentados na tabela abaixo e, para efeito didático, estão 

apresentados na totalidade diária e em referência aos percentuais propostos na redação 

revista do artigo 14. 

Tabela 4: Valor da oferta de energia (Kcal) (FAO/2001), para as refeições do público 

beneficiário do PNAE de acordo com o percentual da necessidade diária a ser coberta pela 

escola. 

 Energia (kcal) 

Faixa etária % em relação à necessidade diária 

 100% 70% 30% 20% 

7-11 meses 680 Kcal 476 204 136 

1-3 anos 1010 707 303 202 

4-5 anos 1350 945 405 270 

6-10 anos 

Ativ. Leve 

1510 1060 455 300 

11-15 anos  

Ativ. Leve 

2175 1520 650 435 

16 – 18 anos 

Ativ. Sedentário 

2497 1748 750 500 

19-30 anos 

Ativ. Sedentário 

2265 1586 680 450 

31-60 anos 

Ativ. sedentário 

2182 1530 655 440 

 Fonte: adaptado FAO 2001 
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 Foram eleitas as faixas da porcentagem de macronutrientes em relação a quantidade 

de energia a ser consumida propostas no relatório da OMS sobre dieta, nutrição e 

prevenção de doenças crônicas (WHO, 2003) e assumidas  para a população brasileira pelo 

Ministério da Saúde, por meio do Guia Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 

2006b).  As faixas estão apresentadas na tabela abaixo. 

Tabela 5: Recomendação para a distribuição de macronutrientes preconizada para as 

refeições do público beneficiário do PNAE.  

 CHO PTN LIP 

% 55-75 (65) 10-15 (12,5) 15-30 (22,5) 

 

Para efeitos de cálculo da tabela final de macronutrientes, utilizou-se as médias da 

faixa percentual da tabela acima: CHO = 65%, PTN = 12,5%, LIP = 22,5%. 

No sentido de atender as determinações dos valores de referência acima 

apresentados, o GT estabeleceu recomendações e sugestões de consumo de alimentos e/ou 

refeições, conforme exposto abaixo: 

� Recomendação: oferecer, no mínimo, 3 vezes na semana, refeição salgada com 

alimentos variados com fontes de ferro; 

� Sugestão: oferecer suplementação com alimentos fonte de cálcio com alta 

biodisponibilidade aos 20 e 30%, no mínimo, 2 vezes na semana; 

� Sugestão: promover a implementação de hortas escolares para incentivar a oferta e o 

consumo de alimentos ricos em vitaminas A, C, fibras e outros micronutrientes. 

Para micronutrientes apresenta-se na tabela 5 os valores de referência para os seis 

micronutrientes previamente estabelecidos como prioritários para efeitos de nortear o 

planejamento e a avaliação dos cardápios na alimentação escolar. Lembrando que estes 

valores são aqueles estabelecidos com a metodologia do IOM (IOM, 1997; IOM, 1998; 

IOM, 2000b; IOM, 2001). 
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E finalmente, segue no anexo III, as tabelas dos valores de energia, macro e 

micronutrientes final que constará na publicação da Resolução do FNDE/CD que estará 

vigente para o ano de 2009. 
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Tabela 6: Valores de micronutrientes a ser oferecido para as refeições do público beneficiário do PNAE, de acordo com o percentual 

da necessidade diária a ser coberta pela escola por faixa etária. 

Ca (mg) * Fe (mg) Mg (mg) Zn (mg)  

100% 70% 30% 20% 100% 70% 30% 20% 100% 70% 30% 20% 100% 70% 30% 20% 

7-11 meses 270 189 81 54 11 7,7 3,3 2,2 75 52,5 22,5 15 3 2,1 0,9 0,6 

1-3 anos 500 350 150 100 7 5 2,1 1,4 80 56 24 16 3 2,1 0,9 0,6 

4-5 anos 800 560 240 160 10 7 3,0 2,0 130 91 39 26 5 3,5 1,5 1,0 

6-10 anos 1300 910 390 260 8 5,6 2,4 1,6 240 168 72 48 8 5,6 2,4 1,6 

11-15 anos 1300 910 390 260 11-15 

(13) 

8-

10,5 

(9,3) 

3,3-

4,5 

(3,9) 

2,2-3,0 

(2,6) 

410-

360 

(385) 

287-
252 

(270) 
 
 

123-

108 

(115,

5) 

82-72 

(77) 

11-9 

(10) 

8-6,5 
(7) 

 

3,3-

2,7 

(3) 

2,2-

1,8 

(2,0) 

16-18 anos 1300 910 390 260 11-15 

(13) 

8-

10,5 

(9,3) 

3,3-

4,5 

(3,9) 

2,2-3,0 

(2,6) 

410-

360 

(385) 

287-
252 

(270) 
 
 

123-

108 

(115,

5) 

82-72 

(77) 

11-9 

(10) 

8-6,5 
(7) 

 

3,3-

2,7 

(3) 

2,2-

1,8 

(2,0) 

19-30 anos 1000 700 300 200 8-18 

(13) 

5,6-

12,6 

(9,1) 

2,4-

5,4 

(3,9) 

1,6-3,6 

(2,6) 

400-

310 

(355) 

280-
217 

(249) 

120-

93 

(107) 

80-62 

(71) 

11-8 

(10) 

7,7-
5,6 
(7) 

3,3-

2,4 

(3) 

2,2-

1,6 

(2) 

31-60 anos 1100 770 330 220 8-13 

(11) 

5,6-

9,1 

(7,7) 

2,4-

3,9 

(3,3) 

1,6-2,6 

(2,2) 

420-

320 

(370) 

294-
224 

(259) 

126-

96 

(111) 

84-64 

(74) 

11-8 

(10) 

7,7-
5,6 
(7) 

3,3-

2,4 

(3) 

2,2-

1,6 

(2) 

Fonte: IOM (IOM, 1997; IOM, 1998; IOM, 2000b; IOM, 2001) 
*: valores baseados nos valores de AI/ IOM.  
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Vit A(µg) Vit. C (mg)  
100% 70% 30% 20% 100% 70% 30% 20% 

7-11 meses 500 2,1 150 100 50 35 15 10 

1-3 anos 300 2,1 90 60 15 10,5 4,5 3 

4-5 anos 400 3,5 120 80 25 17,5 7,5 5 

6-10 anos 600 5,6 180 120 45 31,5 13,5 9 

11-15 anos 900-700 

(800) 

630-490 

(560) 

270-210 

(240) 

180-140 

(160) 

75-65 (70) 53-46 (50) 22,5-19,5 

(21) 

15-13 (14) 

16-18 anos 900-700 

(800) 

630-490 

(560) 

270-210 

(240) 

180-140 

(160) 

90-75 (83) 63-52,5 (58) 27-22,5 (25) 18-15 (16,6) 

19-30 anos 900-700 

(800) 

630-490 

(560) 

270-210 

(240) 

180-140 

(160) 

90-75 (83) 63-52,5 (58) 27-22,5 (25) 18-15 (16,6) 

31-60 anos 900-700 
(800) 

630-490 
(560) 

270-210 
(240) 

180-140 
(160) 

90-75 (83) 63-52,5 (58) 27-22,5 (25) 18-15 (16,6) 

Fonte: IOM (IOM, 1997; IOM, 1998; IOM, 2000b; IOM, 2001). 
  Nota: Para os valores apresentados em faixas, o primeiro número corresponde a referência da faixa etária para o sexo masculino e o segundo para o sexo 
feminino 
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8. Discussão 

 Os resultados do GT foram discutidos exaustivamente, inclusive levando em 

consideração, as questões metodológicas, cientificas e epidemiológicas. Também foi 

objeto de discussão a capacidade de execução dessas propostas pelos executores do 

PNAE nos municípios e estados. É importante lembrar que algumas dessas propostas 

foram apresentadas em outros fóruns de discussão (CONBRAN e Encontro Nacional do 

PNAE/2006), com participação, principalmente de nutricionistas dos municípios e 

estados, cujas deliberações fomentaram os debates no GT. 

 Provavelmente, o tema mais polêmico dentro das proposições do grupo seja a 

alteração da redação do artigo 14, uma vez que ela implica inclusive em uma 

participação financeira maior dos gestores. E daí, decorre, a dificuldade de alguns 

municípios em oferecer uma alimentação como preconizada. 

 Entendendo o cunho científico como principal norteador deste documento, justifica-

se o aumento da contribuição energética da alimentação escolar devido a um ajuste na 

característica da refeição oferecida. De acordo com Sá (1981), a criança em idade 

escolar, também chamado simplesmente de escolar, deve receber pelo menos quatro 

refeições diárias sendo que, pelo menos uma, pode ser realizada na escola. Quanto à 

alimentação nesta fase da vida, recomenda-se a distribuição do valor energético total nas 

refeições diárias de forma mais homogênea. Sendo assim, a divisão dos percentuais é 

apresentada da seguinte forma (PERNETTA, 1982): 

• Desjejum: 20 % do VET 

• Almoço: 30 % do VET 

• Jantar: 30 % do VET 

• Alimentação oferecida pela escola: 20 % do VET 

Com base na literatura apresentada, o grupo sugeriu que seja oferecida pelo menos 

20 % das necessidades nutricionais da criança presente na escola e, caso o gestor opte 

por oferecer mais de uma refeição, que esta seja adequada levando-se em consideração, 

inclusive, qual a refeição está sendo oferecida (se desjejum ou almoço, por exemplo). 
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A fim de valorizar as relações familiares, uma vez que a criança poderá fazer uma 

refeição com a família, os alunos matriculados em período integral deverão receber, no 

mínimo, 70% das necessidades nutricionais.    

 Quanto à porcentagem de nutrientes a ser oferecido aos alunos matriculados em 

escolas indígenas e escolas em áreas remanescentes de quilombos, optou-se por manter 

os 30% das necessidades nutricionais já previstos na Resolução FNDE/CD nº 32 

(BRASIL, 2006) e pactuou-se que, à medida que estudos sobre estas populações 

específicas sejam desenvolvidos e divulgados, uma nova proposta de referências 

nutricionais para a oferta da alimentação escolar dessas populações deverá ser discutida. 

Entretanto, foi consensuado que, quando servido uma segunda refeição, será acrescido 

mais 30% das necessidades. 

 A justificativa para a escolha do comitê científico/organismo responsável pela 

referência para energia se deu, principalmente, por ser a OMS uma entidade com grupos 

de pesquisa em vários continentes, inclusive no Brasil. Os padrões deste organismo 

foram escolhidos, uma vez que, estes parâmetros têm indicação para crianças de 

qualquer país, independente de etnia, condição socioeconômica e tipo de alimentação 

(BRASIL, 2007). Este fator minimiza o risco de tomar como padrões, valores que não 

refletem as características, especialmente antropométricas, da população brasileira. 

Sendo assim, as demais equações preditivas, ainda que não tenham sido testadas com 

medidas antropométricas diferentes daquelas propostas em suas próprias metodologias, 

foram preteridas em função da equação proposta pela OMS. 

 A elasticidade da faixa de consumo de macronutrientes em relação a energia foi 

fator determinante na adoção dos percentuais da OMS, bem como, por considerar a 

importância do relatório (WHO, 2003) para a prevenção de doenças crônicas por meio 

de medidas relacionadas à dieta e nutrição.  

 As discussões em torno dos micronutrientes foram centradas no conceito que, 

efetivamente, todos os nutrientes são essenciais para o desenvolvimento de crianças e 

adolescentes. Entretanto, pensando em facilitar a execução do PNAE nos municípios e 

estados, elencou-se alguns nutrientes considerados críticos em relação a fase escolar das 
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crianças e adolescentes brasileiros. Ressalta-se que uma tabela completa com os valores 

calculados de percentuais para a alimentação escolar para todos os micronutrientes que 

dispõem da EAR estará disponível para o nutricionista, para o uso em casos específicos 

da população para a qual está se planejando o cardápio. 

 Com a finalidade de atender os municípios que precisam de orientações mais 

simplificadas, o grupo sentiu a necessidade de traduzir os números e metodologias em 

assertivas práticas, de forma que nutricionistas e gestores tivessem informações mais 

acessíveis da proposta metodológica das referências nutricionais adaptadas para o 

PNAE. Sendo assim, uma recomendação e duas sugestões foram estabelecidas com este 

intuito.  

As discussões no grupo para estabelecimento destas sugestões e recomendação da 

forma colocada foram em torno de que devem ser oferecidos alimentos fontes de ferro 

sempre associados aos alimentos fontes de vitamina C, para a melhor absorção deste 

mineral. Porém, nos dias que forem servidos alimentos fontes de cálcio, não devem ser 

oferecidos alimentos fonte de ferro, para que não ocorra competição no sítio de absorção 

entre eles. 

É importante lembrar que estas podem e devem ser desdobradas em outras 

orientações que facilitem o entendimento e a execução técnica do Programa. 

 Estas são as diretrizes técnicas do programa definidas pelo GT, sob a coordenação 

do FNDE/CGPAE/COTAN, as quais foram disponibilizadas aos municípios e estados, 

que poderão ao seu critério, desde que obedecendo estritamente essas diretrizes, 

desenvolvê-las e atualizá-las. 

9. Considerações Finais 

Este documento foi redigido com base nas discussões do grupo, que interpretando 

conceitos e trocando informações, definiu diretrizes que servem para nortear as ações do 

PNAE nos estados e municípios. As propostas têm o intuito de promover adequações, 

atualizações, aprimoramento e mudanças na execução do Programa em relação às 

recomendações nutricionais.   
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ANEXO I�

�

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
�

�

PORTARIA Nº 246, DE 09 DE AGOSTO DE 2006 
 
  O PRESIDENTE DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO, no uso das suas atribuições conferidas pelo inciso VI do art. n° 15 do Decreto n° 5.157, de 27 
de julho de 2004, publicado no Diário Oficial da União, de 28 de julho de 2004, alterado pelo Decreto n° 
5638, de 26 de dezembro de 2005 e pelo art. n° 89 do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MEC n° 
3.511, de 28 de outubro de 2004, 
 
  R E S O L V E: 
  
  Art. 1º – Constituir Grupo de Trabalho, no âmbito do FNDE, denominado “Referências 
Nutricionais para o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE”, com o objetivo de analisar e avaliar 
os Valores de Referência de Ingestão Dietética, propondo assim uma adequação destes valores por faixa etária 
das séries escolares. 
 
  Art. 2º – Integram este Grupo de Trabalho os seguintes membros: 
 

1. Albaneide Peixinho  
2. Ana Beatriz Vasconcellos  
3. Andréa Galante  
4. Carolina Martins Chagas 
5. Eliene Ferreira de Sousa 
6. Lorena Gonçalves Chaves 
7. Rafaela Ribeiro de Brito 
8. Raquel Mara Teixeira 
9. Renata Ribeiro Caetano  
10. Maria do Carmo Fontes de Oliveira 
11. Teresa Helena Macedo da Costa 
12. Zuleica P. Albuquerque 

 
  Art. 3º – Fica designada a Coordenação Técnica de Alimentação e Nutrição (COTAN) da 
Coordenação-Geral do PNAE como instância executiva de articulação e apoio para o desenvolvimento dos 
trabalhos do grupo. 
 
  Art. 4º – Ficam convalidados os atos praticados no período de 07 de julho de 2006 até esta 
data. 
  
  Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 
 

 
DANIEL BALABAN 
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