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REALIZAÇÃO



Prezado(a) Servidor(a),

Este documento tem como objetivo fornecer informações acerca da qualidade dos alimentos perecíveis,
especialmente frutas e hortaliças, atualmente presentes no Programa de Alimentação Escolar do Distrito
Federal - PAE/DF, as quais possibilitem auxiliar no reconhecimento dos alimentos que estejam adequados
para o recebimento e para a preparação das refeições.
 No que tange à questão do recebimento de gêneros perecíveis na Unidade Escolar, destaca-se que os
requisitos são importantes de serem seguidos pela gestão escolar ou pelo encarregado da alimentação
escolar, no momento da entrega realizada no local pelo fornecedor, de acordo com o Procedimento
Operacional Padronizado 28 - Recebimento de Gêneros Alimentícios - disponibilizado pela respectiva
Unidade Regional de Infraestrutura e Apoio Educacional, e o Manual da Alimentação Escolar, ano 2021.
 
Portanto, para o recebimento dos gêneros alimentícios perecíveis (hortaliças, tubérculos e frutas), os
seguintes procedimentos devem ser seguidos:

                              * As imagens contidas neste documento são meras ilustrações.*

https://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2021/07/Manual_Alimentacao-Escolar-2021.pdf


1 - Verificar se os alimentos perecíveis, no momento do recebimento, estão íntegros, sem manchas, sem larvas, no
ponto tolerável de maturação, sem danos, sem odor divergente ao característico do alimento, sem umidade
externa anormal e sem defeitos sérios ou sujidades;
2 - Verificar se a quantidade entregue confere com a quantidade descrita nos Termos de Recebimento de
Perecíveis;
3 - Pesar os gêneros perecíveis com o auxílio da balança;
4 - Após fazer a conferência do tipo, da qualidade e da quantidade de todos os itens especificados nos Termos de
Recebimento de Perecíveis, conforme o Plano de Distribuição de Gêneros Perecíveis – PDGP, o servidor deverá
assinar e carimbar os termos, como forma de atesto do recebimento;
5 - As eventuais faltas devem ser anotadas no Termo de Recebimento de Perecíveis, que retorna com o
entregador;
6 - O produto fora das especificações (tamanho/odor/cor/deterioração/textura/maturação) não deve ser
recebido e as justificativas do não recebimento precisam estar descritas no Termo de Recebimento (Recibo).
7 - Em relação ao protocolo higiênico-sanitário de recebimento dos gêneros alimentícios, é importante reforçar as
medidas sanitárias estabelecidas nas legislações vigentes, em tempos de pandemia. Sugere-se a leitura e
utilização da Cartilha “ Alimentação Escolar e Biossegurança - Retorno ás Aulas Presenciais na Pandemia da
COVID-19” .

https://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2021/07/Cartilha__alimentacao_escolar_e_biosseguranca_20.07.21.pdf


 
 Vale lembrar que a recusa de alimentos é PROIBIDA,

exceto em casos em que exista alguma inconformidade que
torne o alimento impróprio para o consumo. Caso exista

esta inconformidade, o tipo de produto, o quantitativo e o
motivo da recusa deverão constar no Termo de
Recebimento (Recibo). Após o recebimento, a

responsabilidade sobre os gêneros alimentícios (guarda,
conservação e distribuição aos alunos) passa a ser

exclusivamente da Unidade Escolar.
 



 

 HORTALIÇAS
 



Deve apresentar coloração branca com linhas
roxas. A cabeça deverá estar inteira, com dentes

grandes e uniformes, firmes e com brilho. 

Alho

ESPECIFICAÇÃO

Como deve ser recebida?



Recrutar mais médicos.
Nosso principal foco.

Deverá ter formato globular achatado, casca
rugosa e polpa amarela intensa. A polpa deverá

estar intacta e limpa.
 

Abóbora Japonesa

Abóbora Jacarezinho

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

Como deve ser recebida?

Deverá ter formato globular achatado, casca fina
e polpa amarela. A polpa deverá estar intacta e

limpa.
 



Abóbora Moranga

Abóbora Baianinha

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

Como deve ser recebida?

Deverá ter formato achatado, textura da casca
lisa de coloração laranja escura. Polpa de cor

avermelhada, intacta e limpa.

Deverá ter formato cilindrico, textura da casca
lisa de coloração creme com estrias verde. Polpa

de cor creme alaranjada, intacta e limpa.



Recrutar mais médicos.
Nosso principal foco.

Com formato alongado, sem pescoço, de
consistência firme. Cor de verde claro a verde
médio com faixas de cor verde-escura; de boa

qualidade, fresca, compacta e firme,
apresentando tamanho uniforme e

suficientemente desenvolvida. 

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

Como deve ser recebida?Abobrinha Italiana

Abobrinha Menina

Com formato cilíndrico, com pescoço, de
consistência firme. Coloração da casca verde com
estrias claras e escuras, de boa qualidade, fresca,

compacta e firme, apresentando tamanho
uniforme e suficientemente desenvolvida. 



Com a coloração esverdeada, com as folhas
hidratadas e com a ausência de folhas secas.

 

Acelga

Alface Americana

Deverá ter aspecto de produto fresco, folhas
firmes, intactas e bem desenvolvidas, e sem

áreas escuras, com tamanho e características
uniformes.

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

Como deve ser recebida?



Alface Mimosa

Alface Crespa

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

Como deve ser recebida?

Deverá ter aspecto de produto fresco, folhas
firmes, intactas e bem desenvolvidas, e sem

áreas escuras, com tamanho e características
uniformes.

Deverá ter aspecto de produto fresco, folhas
firmes, intactas e bem desenvolvidas, e sem

áreas escuras, com tamanho e características
uniformes.



Deve ter coloração verde-escura, talos firmes e
folhas com aspecto de produto fresco. Peso

mínimo de 500 (quinhentos) gramas por unidade.  

Brócolis Japonês

Brócolis Ramoso

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

Como deve ser recebida?

Deve ter coloração verde-escura, talos firmes e
folhas com aspecto de produto fresco. Peso entre

350 (trezentos e cinquenta) a 500 (quinhentos)
gramas por unidade. 



Deverá apresentar coloração da casca amarela a
avermelhada com polpa creme a amarela. O

formato deve ser redondo e com aspecto
compacto e firme, sem lesões, perfurações ou

cortes.

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

Como deve ser recebida?Cebola

Cebolinha

Quando se apresentar com folhas cilíndricas,
lineares e longas. Bulbos tunicados e

arredondados. 



Deverá apresentar-se em formato cônico, casca
verde-clara, sem espinhos. Deverá ser de porte

médio/grande de boa qualidade, fresco,
compacto e firme, apresentando tamanho, cor e

conformação uniformes, devendo ser bem
desenvolvido. 

 
 

Chuchu

Coentro

Com a coloração esverdeada, com as folhas
hidratadas e com a ausência de folhas secas.

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

Como deve ser recebida?



A cabeça da couve-flor deve estar branca, roxa ou
verde-clara e as flores delas, porosas. 

 

Couve - flor

Couve Manteiga

Deverá ter folhas de coloração verde, tenras, lisas
ou pouco onduladas, com pecíolo e nervura

verde-clara. As folhas devem estar com aspecto
de produto fresco, e com os talos firmes. Devem

apresentar-se em tamanho e características
uniformes. 

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

Como deve ser recebida?



Não estar viscoso e com folhas íntegras.
 

Espinafre

Hortelã

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

Como deve ser recebida?

Deve ter coloração verde, sem traços de
descoloração, ser tenro e fresco. As

características e o tamanho das folhas deverão
ser uniformes. 

 



Não estar viscoso e com folhas íntegras.

Manjericão

Milho Verde
 

Os grãos devem estar amarelos pálidos ou
brancos, carnudos e não secos.  O interior deverá

estar firme e verde-claro. As sementes de um
pepino fresco são suaves e quase translúcidas. A

casca deve ser sempre verde, e não marrom.

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

Como deve ser recebida?



Recrutar mais médicos.
Nosso principal foco.

Quando ele estiver firme e liso.

Pepino Comum

Pepino Caipira

Deverá apresentar textura da casca lisa e polpa
macia.

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

Como deve ser recebida?



Recrutar mais médicos.
Nosso principal foco.

Pepino Japonês

Pimentão Verde

Com a cor verde-escura; de boa qualidade, fresco,
e firme, apresentando tamanho uniforme e

suficientemente desenvolvido. 

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

Como deve ser recebida?

Casca com coloração verde escura brilhante, com
peso unitário médio de 150g.



 
Deverá apresentar-se em formato de cabeça

redondo, com folhas lisas, com veias salientes, de
cor esverdeada. Tamanho médio/grande de boa

qualidade. Deverá apresentar tamanho e
conformação uniformes, devendo ser bem

desenvolvido, firme e intacto.

Repolho Verde

Repolho Roxo

 
Deverá apresentar-se em formato de cabeça

redondo, com folhas lisas, com veias salientes, de
cor arroxeada. Tamanho médio/grande de boa

qualidade. Deverá apresentar tamanho e
conformação uniformes, devendo ser bem

desenvolvido, firme e intacto.
 

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

Como deve ser recebida?



Produtos sãos, limpos e de boa qualidade, sem
defeitos, com folhas verdes, sem traços de

descoloração e turgescência (inchaço), intactas,
firmes e bem desenvolvidas. 

Salsa

Tomate

Deverão apresentar formato arredondado,
coloração vermelha na maioria de sua superfície.

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

Como deve ser recebida?



Deve apresentar formato comprido com
coloração da casca, em sua maioria,

avermelhada. 

Tomate Italiano

Vagem

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

Como deve ser recebida?

Devem apresentar-se inteiras, frescas, tenras e
suculentas, com cor verde uniforme, bem
formadas, sem manchas. O tamanho, as

características e a conformação deverão ser
uniformes. 



 

 TUBÉRCULOS
 



Deverá apresentar casca amarelada, lisa e
brilhante. Com textura firme e compacta, livre de

umidade externa.

Batata

ESPECIFICAÇÃO

Como deve ser recebida?



Deverá ter a casca íntegra, rosada e coloração da
polpa cru creme, porte médio a grande e boa

qualidade, fresca, compacta e firme.

Batata Doce

Beterraba

Deverá apresentar cor vermelho-arroxeada,
consistência firme e sem folhas e ramos.

 
 

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

Como deve ser recebida?



Deverá apresentar coloração da casca alaranjada
clara ou escura, casca lisa ou pouco rugosa,

consistência firme e sem ferimentos. Com porte
médio e sem folhas ramos.

Cenoura

Inhame

Deverá ter formato globoso a ovalado, textura da
casca rugosa, coloração castanho clara em seu

exterior e coloração branca em sua polpa.
Também deverá estar fresco, compacto e firme.

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

Como deve ser recebida?



 

 FRUTAS
 



Deve apresentar coloração verde, casca com
rugosidade média ou lisa. Sua polpa deve
apresentar coloração verde clara, creme-

amarelada ou fina.

Abacate

Abacaxi

Deve apresentar formato cônico, com espinhos e
consistência firme e intacta. 

 

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

Como deve ser recebida?



Banana Prata

Deverá apresentar casca com coloração amarelo-
esverdeada, livre de danos oriundos do

transporte e sem aberturas na casca. Deverá
estar em pencas.

 
 

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

Como deve ser recebida?

Banana Nanica

Deverá apresentar casca com coloração amarelo-
esverdeada, livre de danos oriundos do

transporte e sem aberturas na casca. Deverá
estar em pencas.

 
 



Deve possuir formato ovalado e com volume
maior no centro. A casca deve ter coloração verde

a amarela, de textura lisa a rugosa e sua polpa
deve ser avermelhada.

Goiaba

Laranja Pêra

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

Como deve ser recebida?

Coloração da casca laranja-amarelado ou verde
alaranjada, com textura da casca lisa a

levemente áspera.



Limão Tahiti

Deve apresentar formato arredondado, coloração
da casca verde e polpa verde-esbranquiçada.

Textura da casca lisa a rugosa. Deve ser fresco,
compacto de firme.

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

Como deve ser recebida?

Maçã Gala

Com a casca lisa e de coloração vermelha com
estrias.



Deverá apresentar formato globuloso com
coloração da casca podendo variar entre

amarelo-esverdeada a amarela. Textura da casca
podendo variar de lisa a rugosa. 

Mamão formosa

Maracujá

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

Como deve ser recebida?

Deverá apresentar tamanho médio e uniforme,
parcialmente maduro. Com ausência de

podridão, lesões e amassamentos.



Deverá apresentar formato arredondado, com
coloração da casca verde-lustosa com fundo

verde claro ou verde escuro.

Melancia

Melão

Deve  apresentar formato arredondado com
casca de coloração amarelada e com textura

firme a levemente rugosa.

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

Como deve ser recebida?



Morango

Deve apresentar textura firme e estar fresco. E
deverão estar acondicionados em embalagens

primárias de bandejas pet cristal limpas, atóxica,
secas e que não transmitam odor ou sabor

estranho ao produto.

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

Como deve ser recebida?

Tangerina

Deve apresentar formato arredondado e
achatamento nas superfícies, a casca deve ser 
 solta, de coloração laranja semelhante à sua

polpa.
 
 



 

 Como não devem ser
recebidas?

 

Frutas

HortaliçasTubérculos



 
Quando estiverem com coloração marrom/

preta, especialmente se for "viscoso" ao toque.
Quando apresentarem folhas amareladas ou
secas, ataques de pragas e doenças, e danos

mecânicos oriundos de manuseio,
acondicionamento e transporte. 

 
 

Hortaliças
Como NÃO devem ser recebidas?



Quando tiverem partes que caracterizam deterioração,
com danos físicos ou mecânicos, com fissura ou

“buraco”, pois facilita a entrada de microorganismos
patógenos, manchas pretas, presença de mofo ou

murchas.  Em relação ao milho,  grãos muito pálidos, 
 secos e murchos indicam que o milho passou do ponto

e não deve ser comido.
 

Hortaliças
Como NÃO devem ser recebidas?



 
Quando apresentarem podridão, mofos, ferimentos,

deformações graves ou murchos e se estiverem
maduros demais.

Tubérculos
Como NÃO devem ser recebidos?



Quando apresentar podridão, mofos, ferimentos e/ou
deformações graves. No caso do maracujá, quando

estiver muito seco, passado ou imaturo. 
 

Frutas
Como NÃO devem ser recebidas?



Com danos físicos e mecânicos oriundos de
acondicionamentos e transporte e com apresentação de

lesões de insetos e doenças. Couves-flores estragadas
terão pontos pretos ou se a cabeça inteira estiver preta,

murcha , escura ou cheirando mal ou gosmenta.
Brócolis amarelado ou mofado.

 
 
 

Hortaliças
Como NÃO devem ser recebidas?



 

 Realmente existe a necessidade de recusar o
alimento com formato imperfeito? Qual a

consequência?
 

Aumento do
trabalho técnico-
administrativo

Falta do gênero
perecível no cardápio

dos escolares

Desperdício de
alimentos

Interferência na
logistíca



ao emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de
alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os
hábitos alimentares saudáveis; e
ao apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição
de gêneros alimentícios diversificados, sazonais, produzidos em âmbito local
e pela agricultura familiar.

     A conexão entre a agricultura familiar e a alimentação escolar fundamenta-se
nas diretrizes estabelecidas pela Lei nº 11.947/2009, que dispõe sobre o
atendimento da AE, em especial no que tange:

Agricultura Familiar

Recusar alimentos da agricultura familiar por serem menores ou com
deformidades mínimas NÃO SE JUSTIFICA, pois dispomos de alimentos
saudáveis, frescos e com qualidade nutricional.

https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=LEI&num_ato=00011947&seq_ato=000&vlr_ano=2009&sgl_orgao=NI


      Caso os alimentos perecíveis cheguem à Unidade Escolar com um
grau de maturação (verdes ou maduros) que não seja viável a
utilização desse alimento no cardápio planejado da semana, sugere-
se evitar a recusa e modificar o cardápio, antecipando ou
postergando o consumo desse gênero, sempre com a supervisão do
nutricionista da sua CRE. 

Cardápios

 
O nutricionista da CRE tem autonomia para a alteração

justificada do cardápio.



Para a instrução de processo e notificação ao fornecedor do gênero
perecível, é necessário:
    1) Abrir processo (memorando no SEI);
    2) Explicar o motivo da recusa;
    3) Tirar foto do alimento inapropriado, conforme citamos
anteriormente;
    4) Anexar ao documento a Ficha de Recebimento de Gêneros
Perecíveis;
    5) Anexar ao documento o recibo com a justificativa da recusa escrito
com letra legível;
    6) Encaminhar para a CRE/UNIAE ter ciência e para a Gerência de
Planejamento e Educação Alimentar GPEA - Monitoramento de Gêneros
Perecíveis.
 

Formalização da Recusa




