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RESUMO 
 

Considerada a política pública de alimentação e nutrição mais longeva do Brasil, o 
Programa Nacional de Alimentação Escolar durante seus 60 anos de trajetória, 
passou por diversas reconfigurações e um intenso aprimoramento, principalmente a 
partir de 2009 com a promulgação da Lei de Alimentação Escolar nº 11.947. Essas 
mudanças proporcionaram o aprimoramento tanto da gestão quanto da 
operacionalização do Programa, além de demonstrar a necessidade constante de 
acompanhamento, monitoramento e avaliação do PNAE. Nesse contexto, o Centro 
Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar têm sido instrumento do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação para o cumprimento da lei e 
aperfeiçoamento da execução do Programa nos municípios. No presente relatório, 
detalha-se o trabalho realizado por este Centro Colaborador no período de 
novembro de 2016 a outubro de 2017, referente ao Produto III: Monitoramento e 
Assessoria às Entidades Executoras do Paraná, mais especificamente sobre o 
assessoramento à Secretaria de Estado da Educação do Paraná, com o 
desenvolvimento de reuniões, formações e a visita em 53 instituições estaduais. O 
presente trabalho reforçou a importância de ações de assessoramento e formação 
contínuas junto a este público, além de constatar o avanço e sucesso alcançado nos 
últimos anos. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
Considerada a política pública de alimentação e nutrição mais longeva do 

Brasil, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) teve seu início em 1955 

sob a forma de Campanha da Merenda Escolar (BELINK, 2009). Durante esses mais 

de 60 anos de trajetória, esta política passou por diversas reconfigurações e um 

intenso aprimoramento, principalmente em 2009 com a promulgação da Lei da 

Alimentação Escolar nº 11.947. 

A Lei nº 11.947 de 16 de junho de 2009 estabeleceu que os principais 

objetivos do PNAE são contribuir para o crescimento e o desenvolvimento 

biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos 

alimentares saudáveis dos escolares, por meio da realização de ações de Educação 

Alimentar e Nutricional (EAN) e ofertando refeições que atendam as necessidades 

nutricionais durante o período letivo. Para cumprimento desses objetivos a Lei ainda 

determina a responsabilidade técnica do Programa ao nutricionista, as competências 

do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) e das Entidades Executoras (EExs) e a 

obrigatoriedade da utilização de no mínimo 30% do recurso repassado pelo Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) na aquisição de gêneros 

alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural 

ou suas organizações (BRASIL, 2009). 

Essas mudanças proporcionaram o aprimoramento tanto da gestão quanto da 

operacionalização do Programa, fruto de um esforço coletivo de todos os atores 

sociais envolvidos com sua implementação e execução, tanto nas esferas 

Municipais e Estaduais, quanto na Federal (STOLARSKI, 2007). Além de 

demonstrar a necessidade de acompanhamento, monitoramento e avaliação do 

PNAE, a fim de viabilizar o cumprimento às legislações, assim como a necessidade 

de prestar constantemente orientações técnicas e capacitações aos envolvidos na 

execução e controle social, para o bom desempenho do Programa (BRASIL, 2012). 

Nesse contexto, os Centros Colaboradores em Alimentação e Nutrição do Escolar 

(CECANE) têm sido instrumentos do FNDE para o cumprimento da lei e 

aperfeiçoamento da execução do PNAE nos municípios (BRASIL, 2009). 

Nos últimos anos de gestão, o CECANE PR realizou o “Monitoramento e 

Assessoria às Entidades Executoras” em mais de 250 municípios paranaenses e 
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com a Secretaria de Estado da Educação (SEED) do Paraná, visando auxiliar na 

melhoria da execução e operacionalização do PNAE. 

A atuação deste Centro Colaborador em ações de Assessoria pode ser 

considerada expressiva, porém ainda vê-se a necessidade de intensificação, 

ampliação e continuidade deste atendimento, uma vez que frequentemente surgem 

mudanças na operacionalização do Programa, além de constantes substituições nos 

atores sociais envolvidos, sendo necessário instrumentalizar os novos responsáveis 

para uma correta execução desta política. 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 
 

O objetivo deste produto foi o de realizar o monitoramento e assessoria à 

gestão Estadual de Alimentação Escolar, por meio de visitas técnicas a 48 escolas 

estaduais, desenvolvendo o apoio técnico e operacional aos atores sociais 

envolvidos no PNAE com vistas ao aprimoramento da sua execução. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
	

• Verificar a conformidade da execução do PNAE, acompanhando e orientando 

os atores envolvidos, tendo por base o estabelecido pela legislação vigente; 

• Diagnosticar as condições de execução e operacionalização do PNAE na 

gestão estadual; 

• Orientar técnica e operacionalmente os gestores, membros do CAE e 

educadores sobre questões relativas ao PNAE, contemplando aspectos 

referentes ao Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA), Segurança 

Alimentar e Nutricional (SAN), controle social, aspectos nutricionais, 

procedimentos licitatórios, aquisição de alimentos da Agricultura Familiar, 

execução e prestação de contas do PNAE; 

• Prestar assessoria técnica e operacional contínua aos atores que participam 

do processo de aquisição dos produtos da agricultura familiar para o PNAE; 

• Sistematizar dados para a avaliação do Programa;  

•  Realizar capacitação presencial sobre o PNAE a todos os atores envolvidos. 
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2 DESENVOLVIMENTO 
 

Para o desenvolvimento dos objetivos propostos, fez-se necessário o 

acompanhamento e o diagnóstico situacional da gestão estadual, baseado no 

levantamento de informações e na análise observada e comprovada, seguido de 

orientações e capacitações técnicas e/ou operacionais aos atores sociais envolvidos 

no processo, visando adequar e aprimorar a execução do Programa. 

Diante disso, as estratégias utilizadas foram detalhadas e apresentadas a 

seguir. 
 

2.1 METODOLOGIA DO MONITORAMENTO E ASSESSORIA À SECRETARIA 
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

 

A assessoria ao Programa Estadual de Alimentação Escolar foi organizada e 

dividida em três momentos, sendo o primeiro a averiguação da gestão sobre a 

execução do Programa, em segundo as visitas às instituições de ensino estadual 

durante todo o período do plano de trabalho e, por fim, o encerramento para discutir 

os resultados do trabalho e planejar futuras ações. 

Para investigação sobre a execução do Programa, foi programado reuniões 

na SEED com a participação do gestor, nutricionista e demais membros da equipe 

de Alimentação Escolar (AE). Assim como encontro com o CAE Estadual para 

avaliar a forma de trabalho, documentos existentes, esclarecimento de dúvidas e 

formação dos conselheiros. 

Em relação às visitas nas instituições de ensino, o acompanhamento ocorreu 

em uma unidade escolar para cada município assessorado neste ano, os quais 

totalizaram em 51 EEx. A seleção destes estabelecimentos foi realizado pela 

Diretoria de Infraestrutura e Logística e a Coordenação de Alimentação e Nutrição 

Escolar (CANE), porém em algumas localidades onde não havia instituição 

selecionada ou onde não foi possível visitar o local escolhido, a equipe do CECANE 

PR que estava em campo selecionou outra unidade que apresentasse melhor 

facilidade de acesso. Foi utilizado o mesmo modelo de questionário aplicado nas 

visitas às escolas municipais, acrescido apenas de algumas perguntas sobre o 

sistema de Acompanhamento do Programa na Escola (APE) eletrônico. 
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Por fim, planejou-se encerrar as atividades com uma reunião com atores 

sociais da Alimentação Escolar Estadual, de modo a apresentar e discutir os 

resultados do trabalho com foco no planejamento de ações para a próxima gestão 

do CECANE-PR. 

 

2.2 MATERIAL DE APOIO 
 

Foi disponibilizado um material de apoio aos atores sociais durante o 

monitoramento e assessoria, composto por documentos referentes ao PNAE na 

forma impressa e em mídia eletrônica, conforme descritos no QUADRO 01. 

Esses materiais, entregues para a nutricionista Responsável Técnica (RT) e 

para o CAE, consistiram em uma cópia de mídia eletrônica (Compact Disc) e uma 

cópia impressa da Resolução CD/FNDE nº26/2013, além das cartilhas impressas 

complementares, respectivas a cada atuação. 

  
Formato de 
Entrega do 

Material 

Público alvo/ 
Pastas do CD Material 

Impresso 

CAE 
Manual de Orientação Sistema de Gestão de Conselhos – 
SIGECON. 
Resolução Nº 23, de 17 de junho de 2013. 

Nutricionista 
Manual para aplicação dos testes de aceitabilidade no Programa 
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. 
Resolução Nº 23, de 17 de junho de 2013. 

Mídia (CD) 

Apresentações Slides sobre o CAE. 
Slides Reunião Final. 

Cartilhas 
Gerais 

Programa Nacional de Alimentação Escolar – Objetivos e Diretrizes. 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – Educação Alimentar e 
Nutricional. 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – Alimentação e 
Nutrição. 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – Agricultura Familiar. 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – Controle de 
Qualidade. 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – Conselho de 
Alimentação Escolar. 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – Execução Financeira. 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – Prestação de Contas. 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – Controle Institucional. 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – Parceiros. 
Guia Gestão Municipal das Políticas de Alimentação e Nutrição e de 
Promoção da Saúde na Atenção Básica. 
Manual – Orientação para Alimentação Escolar na Educação 
Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e na Educação de 
Jovens e Adultos. 
O papel do Nutricionista no Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE) – Manual de Instruções Operacionais para 
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Nutricionistas vinculados ao PNAE. 
Manual – Orientação sobre a alimentação escolar para pessoas 
com Diabetes, Hipertensão, Doença celíaca, Fenilcetonúria e 
Intolerância a Lactose. 
Melhores Receitas da Alimentação Escolar. 
Passos para executar o Programa Nacional de Alimentação Escolar. 

Cartilhas AF 

Orgânicos na Alimentação Escolar – A Agricultura Familiar 
alimentando o saber. 
Aquisição de Produtos da Agricultura Familiar para a Alimentação 
Escolar. 
Aquisição de Produtos da Agricultura Familiar para a Alimentação 
Escolar – 2º Edição. 
Cartilha de Orientação – Previdência Social e SANAR nas 
operações do PAA e PNAE. 

Cartilhas CAE 

CAE sua participação faz a diferença para a Educação no Brasil. 
Cartilha para os conselheiros do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE) – 5ª Edição. 
Cartilha para os conselheiros do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE) – 6ª Edição. 
Manual de Orientação Sistema de Gestão de Conselhos (Sigecon). 
Cartilha Nacional de Alimentação Escolar. 

Cartilhas 
Nutricionista 

Caderno de Referência sobra a Alimentação Escolar para 
Estudantes com Necessidades Alimentares Especiais.  
Passo a Passo para uma Alimentação Saudável no Ambiente 
Escolar. 
Manual operacional para profissionais de saúde e educação – 
Promoção da Alimentação Saudável nas Escolas. 
Manual para aplicação dos testes de aceitabilidade no Programa 
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. 
Manual de Apoio para as Atividades Técnicas do Nutricionista no 
Âmbito do PNAE. 
Estratégia Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade. 
Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional para as 
Políticas Públicas.  
Material orientativo para Formação de Manipuladores de Alimentos 
que atuam na Alimentação Escolar. 
Manual Instruções para o cadastro de nutricionistas no Sistema 
Integrado de Monitoramento Execução e Controle – SIMEC 
PNAN Política Nacional de Alimentação e Nutrição. 

Ferramenta de 
Boas Práticas 

Ferramentas para as Boas Práticas na Alimentação Escolar. 
Guia de Instruções – Ferramentas para as Boas Práticas na 
Alimentação Escolar. 

Legislação 

Lei Nº 11.947, de 16 de Junho de 2009. 
Resolução Nº 23, de 17 de junho de 2013. 
Resolução Nº 4, de 2 de Abril de 2015. 
Acórdão Nº 2122/2009 – TCU – 2ª Câmara. 
Caderno de Legislação 2015. 
Lei Nº 12.982, de 28 de Maio de 2014. 
Lei Nº 11.326, de 24 de Julho de 2006. 
Nota Técnica Nº 01/2011 – COSAN/CGPAE/DIRAE/FNDE 
Nota Técnica Nº 01/2012 – CGPAE/DIRAE/FNDE 
Nota Técnica Nº 01/2013 – COSAN/CGPAE/DIRAE/FNDE 
Nota Técnica Nº 02/2012 – COSAN/CGPAE/DIRAE/FNDE 
Nota Técnica Nº 01/2014 – COSAN/CGPAE/DIRAE/FNDE 
Nota Técnica Nº 02/2014 – COSAN/CGPAE/DIRAE/FNDE 
Nota Técnica Nº 03/2014 – CGPAE/DIRAE/FNDE 
Nota Técnica Nº 04/2013 – CGPAE/DIRAE/FNDE 
Nota Técnica Nº 5003/2016 – DICAF/COSAN/CGPAE/DIRAE 
Nota Técnica Nº 5006/2016 – COSAN/CGPAE/DIRAE 



Relatrio PRODUTO III ASS ESTADO (0609614)         SEI 23075.155206/2016-73 / pg. 16

 16 

Nota Técnica Nº 5007/2016 – COSAN/CGPAE/DIRAE 
Portaria Interministerial Nº 1.001, de 8 de Maio de 2006. 
Resolução CFN Nº 465/2010. 

QUADRO 01 – DOCUMENTOS REFERENTES AO PNAE ENTREGUES AOS MUNICÍPIOS 
ASSESSORADOS. 

 

2.3 COLETA, ANÁLISE E PROCESSAMENTO DOS DADOS 
 

Durante as atividades de Monitoramento e Assessoria, utilizou-se alguns 

instrumentos para registrar as informações repassadas e servir como coleta dos 

dados. Os documentos utilizados foram a lista de presença (ANEXO 1) e o 

questionário de visita às escolas (ANEXO 2), ambos encaminhados pelo FNDE, 

correspondendo ao que utilizavam na Coordenação de Monitoramento e Avaliação 

do Programa Nacional de alimentação Escolar (COMAV/CGPAE). No entanto, 

ressalta-se que a equipe acrescentou perguntas complementares, descritas no 

QUADRO 02, para compreender a operacionalização do PNAE nas escolas 

visitadas, além de questões específicas sobre a utilização do APE eletrônico. 

 
Bloco Perguntas Inseridas 

Bloco A4 – Educação Alimentar e 
Nutricional 

Se existe horta na escola, tem caráter pedagógico? 

Bloco A5 – Oferta da Alimentação Escolar 

Observações sobre as condições físicas do local onde 
é consumida a alimentação pelos alunos: 
Se há comércio de alimentos na escola ou nas 
cercanias, os alunos têm acesso a esses alimentos? 

Bloco Extra - Adesão 

Houve aplicação do Teste de Aceitabilidade na 
Unidade? 
Se sim, qual preparação e quais resultados? 
Como é a aceitação dos alimentos pelos escolares? 
Quais são os alimentos mais aceitos? Por quê? 
Quais são os alimentos de difícil adesão? Por quê? 

Bloco Extra – Estado 

Há uso APE eletrônico? 
Quem é o responsável pelo sistema? 
Quais as opiniões sobre o APE?  
Tem sugestões para melhoria do sistema? 

B4. Manipuladores Quais os materiais de uniforme e EPI os 
manipuladores possuem? 

Bloco C. 

Se a UAN não estiver equipada com todos os 
utensílios necessários para manipulação dos 
alimentos, quais estão faltando? 
E quais estão sem condição de uso? 

Bloco E. Área de Armazenamento 
As telas milimétricas são mantidas em bom estado de 
conservação (sem a presença de: furos, acúmulo de 
sujidades e gordura, deslocamento da borda)? 
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Bloco Extra – Agricultura Familiar 

A Escola recebe produtos da Agricultura Familiar? 
Cite os principais produtos: 
Os alimentos são suficientes para atender os 
escolares? 
Como é feita a entrega destes produtos na Escola? 
Como é o transporte destes alimentos? 
Quem realiza o controle de entregas destes produtos 
na Escola? Como é o transporte destes alimentos? 
Há alguma dificuldade de armazenamento ou 
processamento destes alimentos específicos? 
Qual a opinião da comunidade escolar em relação a 
qualidades destes produtos? 

QUADRO 02 – PERGUNTAS ADICIONADAS NO QUESTIONÁRIO DE VISITA ÀS ESCOLAS. 

 

Os dados coletados foram analisados e processados com o auxílio do 

software Excel, em seguida foram organizados de acordo com sua relevância para a 

discussão a seguir. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
  

Em relação às ações planejadas para desenvolver com a coordenação da 

alimentação escolar estadual, algumas alterações foram necessárias devido à 

incompatibilidade de agenda e surgimento de outras demandas, principalmente por 

conta da redução na equipe técnica da AE, com a saída no ano anterior da Diretora 

de Infraestrutura e Logística, ocasionando grande rotatividade neste cargo desde 

então, e afastamento por licença maternidade neste ano de uma nutricionista do 

Quadro Técnico (QT). 

Nesse sentido, os resultados descrevem o que foi desenvolvido com estes 

atores: reunião inicial com a Diretoria de Infraestrutura e Logística e CANE; reunião 

com os membros do CAE Estadual; análise da compra da agricultura familiar; 

convite e participação em atividades extras relacionadas com a gestão estadual; e 

visita às unidades escolares da rede estadual. 

Para finalização do Monitoramento e Assessoria à Secretaria de Estado da 

Educação do Paraná, foi planejado um encontro para expor as observações 

encontradas nas visitas às escolas e um panorama geral sobre o que foi 

desenvolvido, a fim de auxiliar e possibilitar o planejamento de novas ações entre o 

CECANE PR e a SEED. Contudo, essa reunião final foi adiada devido a 

incompatibilidade de horários entre ambas as partes com o fechamento das 

atividades do ano em exercício e pelos motivos anteriormente mencionados. 

 

3.1 REUNIÃO INICIAL COM DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

  
Esta primeira atividade ocorreu nas dependências do prédio da 

Superintendência de Desenvolvimento Educacional (SUDE) da Secretaria de Estado 

da Educação do Paraná no dia 16 de março de 2017, com a participação da equipe 

do CECANE PR, representado pelo Assessor Técnico Administrativo, a Analista do 

PNAE e a Docente responsável por este produto, juntamente com a equipe da 

Gestão Estadual, representada pelo (à época) Diretor de Infraestrutura e Logística, a 

Coordenadora de Planejamento da Alimentação Escolar, Técnica responsável pelas 

estratégias de Educação a Distância (EAD) e (à época) Técnica responsável pelas 

estratégias de controle e monitoramento do APE Eletrônico. 
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Durante a reunião abordou-se resumidamente o cronograma de trabalho dos 

dois grupos (CECANE PR e Gestão Estadual), a necessidade de um encontro de 

capacitação com o CAE, as visitas nas instituições de ensino da rede estadual, além 

de algumas dúvidas, dificuldades e planejamentos da CANE para este ano, sobre os 

quais solicitaram o apoio do CECANE PR. 

Inicialmente o assessor técnico deste Centro Colaborador apresentou as 

atividades que desenvolveríamos no ano, abrindo o convite para que os demais 

participassem, a fim de estreitar a relação entre ambos. Seriam desenvolvidos três 

Formações para Gestores e outros atores do PNAE, todas em Curitiba, sendo a 

última em junho/2017 com a participação dos maiores municípios do Paraná que, 

devido à complexidade do recurso e número de escolares atendidos, poderiam 

melhor se aproximar da realidade da SEED.  Além disso, seria realizado uma Oficina 

Regional de Alimentação Escolar na região metropolitana de Curitiba, até o 

momento sem data definida, com a participação de aproximadamente 10 municípios 

da região. 

Discutiu-se ainda o intuito de realizar reuniões bimestrais para um 

acompanhamento mais próximo e melhor assessoramento à gestão, nesse sentido a 

coordenadora de planejamento da alimentação escolar e RT do Programa, relatou o 

interesse em reavaliar as pautas de cardápio da AE, os quais eram listas de 

alimentos que permitiam elaborar o cardápio de acordo com as preferências locais. 

Pensando na melhor forma de atender aos escolares e respeitando as suas 

diferenças no hábito e cultura alimentar, as 8 pautas trabalhadas até hoje foram 

criadas a partir de pesquisas realizadas nas escolas em 1997, sendo esses 20 anos 

de existência o motivo para a nutricionista demonstrar o interesse em avaliá-las e 

readequá-las, se necessário. Nesse contexto, a solicitação foi de que o CECANE 

PR, com a experiência e conhecimento a cerca da execução da AE em todo o 

estado, pudesse contribuir com ideias e sugestões para a criação de um método de 

avaliação destas e elaboração de novas pautas, os quais poderiam ser discutidas 

nessas reuniões bimestrais. 

Ainda em relação a organização do trabalho em conjunto, a gestão estadual 

expôs o interesse em uma capacitação para o CAE Estadual sobre o PNAE, visto 

que o conselho estaria trocando sua gestão no mês seguinte, com possibilidade de 

entrada de novos membros. Essa solicitação veio de encontro ao planejamento 

deste Centro Colaborador que proporia um encontro com o conselho para, dentre 
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outros assuntos, apresentar o resultado das visitas nas escolas realizadas no ano 

anterior, visando ilustrar as realidades e necessidades encontradas. Diante disso, a 

reunião com os membros foi pré-agendada para o mês de junho e teria também a 

presença das nutricionistas do QT. 

Aproveitou-se desse momento para abordar a meta de Monitoramento e 

Assessoria às Entidades Executoras do Paraná, onde dentre as atividades previstas 

no cronograma, seriam realizadas visitas de observação em algumas escolas dos 

municípios contemplados. Nesse sentido, buscou-se a continuidade da parceria com 

a SEED para realização de visitas nas escolas estaduais em cada EEx assessorada, 

para isso a relação dos municípios selecionados para participar desta meta seria 

encaminhada para a CANE que retornaria com a indicação das unidades a serem 

visitadas. Solicitou-se ainda que o setor responsável elaborasse um Ofício para ser 

encaminhado a cada unidade, autorizando a entrada da equipe no local e o 

desenvolvimento deste trabalho. No momento desta reunião a meta em questão já 

havia iniciado, portanto as escolas visitadas seriam escolhidas pela equipe em 

campo com base na facilidade de acesso e deslocamento até a unidade. O intuito 

(alterado após o aditivo de tempo de gestão) era acompanhar a alimentação escolar 

em 50 instituições. 

Por fim, a coordenadora de planejamento da alimentação escolar relatou 

algumas dúvidas e dificuldades atuais no gerênciamento do PNAE a nível estadual, 

como por exemplo, a existência das cantinas comerciais. O estado do Paraná possuí 

em vigor três Leis referentes a esse assunto, a Lei nº 10.054 de 16 de julho de 1992, 

a nº 14.423 de 02 de junho de 2004 e a nº 14.855 de 19 de outubro de 2005, o que 

dificulta no entendimento e cumprimento destas nas escolas. Dentre os principais 

impasses relatados estavam: quem realizaria a fiscalização sobre esse 

cumprimento; a reformulação dessas Leis, mantendo uma normativa única e 

atualizada que contemplaria todas as informações necessárias; e a regulamentação. 

Importante destacar que a disponibilidade de alimentos para compra nas 

cantinas comerciais não pressuporia a oferta de alimentos saudáveis, o que 

contraria a proposta da escola de incentivar práticas alimentares saudáveis. Nesse 

contexto, a regulamentação da venda desses alimentos seria tão importante, uma 

vez que a atuação da SEED inclui, além das ações de promoção, as medidas de 

proteção, que impeçam a exposição dos indíviduos a fatores e situações 

estimuladoras de práticas alimentares não saudáveis (BRASIL, 2007). 



Relatrio PRODUTO III ASS ESTADO (0609614)         SEI 23075.155206/2016-73 / pg. 21

 21 

Frente a todo esse contexto, a coordenação de alimentação e nutrição escolar 

demonstrou ainda estar adequando alguns processos após a saída da Diretora de 

Infraestrutura e Logística no ano anterior e, consequentemente, redução no quadro 

técnico de nutricionistas. Aliado a isso, os diretores subsequentes não possuíam 

conhecimento e experiência a cerca do PNAE, o que dificultava e retardava a 

execução das atividades. 

Nesta primeira reunião, a equipe do CECANE PR saiu bastante estimulada 

com a disposição da gestão estadual em prosseguir com o trabalho desenvolvido em 

conjunto e, além disso, com a possibilidade de expandir os trabalhos realizados e 

auxiliar a CANE em seus assuntos de maior necessidade. 

 

3.2 REUNIÃO COM MEMBROS DO CAE ESTADUAL 
 

O encontro com o conselho estadual de alimentação escolar, pré-agendado 

para o mês de junho, foi efetivamente realizado no dia 16 de agosto de 2017, nas 

dependências da SUDE, devido aos entraves ocorridos para a renovação do 

conselho. 

Esta reunião contou com a participação de três representantes do CECANE 

PR, o Assessor Técnico Administrativo, a Analista do PNAE e uma Agente do PNAE,  

juntamente com três membros do CAE, sendo dois representantes de trabalhadores 

da educação e um da sociedade civil, mais especificamente representando os 

agricultores familiares, além de três funcionários da gestão estadual, os quais eram 

a RT, uma nutricionista do QT e a atual responsável pelo controle e monitoramento 

do APE Eletrônico. Ressalta-se a pouca participação dos membros do conselho, 

apesar do relato da nutricionista sobre as constantes tentativas de contato e 

divulgação da reunião, contudo mesmo em número reduzido foi possível observar 

uma boa recepção por ambas as partes, ao contrário do histórico de resistência do 

CAE vivenciado nos encontros anteriores com o CECANE PR, deixando este Centro 

Colaborador muito estimulado com essa possibiliade de abertura. 

Iniciou-se o momento abordando os principais tópicos a serem discutidos: 

atual gestão do conselho e planejamento de ações futuras; apresentação do 

panorama nacional de compra da Agricultura Familiar (AF), principalmente a 

evolução dos últimos anos da SEED; demonstração dos dados coletados em 2016 
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nas visitas às instituições estaduais realizadas pelo CECANE PR; e aboradagem 

das diretrizes do PNAE, sanando eventuais dúvidas que os participantes relatassem. 

Conforme informado pela RT na reunião com a diretoria de infraestrutura e 

logística, o CAE Estadual finalizou o período de mandato de 04 anos no mês de abril 

de 2017, sendo portanto, necessário que as entidades representativas no conselho 

realizassem a assembléia e eleição de seus representantes. Nesse sentido, o grupo 

que estava finalizando a gestão discutiu bastante e optou por estender a 

composição do conselho, conforme previsto no §3º, do inciso IV, art.34 da 

Resolução FNDE nº 26/2013, a fim de que com uma composição maior 

conseguissem desempenhar suas atribuições com maior qualidade. Contudo, a 

partir dessa decisão muitas complicações ocorreram, como: dificuldades das 

entidades em eleger seus representantes, visto que o objetivo era que esses 

membros fossem de outras regiões do Estado (que não fosse da região 

metropolitana de Curitiba) para expandir a atuação do CAE; e posteriormente a 

dificuldade foi realizar a nomeação do presidente e vice-presidente, uma vez que é 

necessário uma reunião específica para esse fim com a presença de no mínimo 2/3 

dos membros titulares. A SEED apresentou total apoio em subsidiar o deslocamento 

dos membros “externos” (de outras regiões) para as reuniões ordinárias, porém 

devido aos procedimentos internos para correta utilização do recurso e prestação de 

contas de tal, seria necessário a Ata da reunião de nomeação do conselho para 

elaboração do cartão corporativo que custearia todos os gastos necessários. Essa 

situação gerou um ciclo vicioso que atrasou a formação do novo CAE e, 

consequentemente, a execução dessa reunião. 

Diante desse contexto, observa-se que os procedimentos necessários para 

uma utilização transparente dos recursos públicos, acabam por vezes 

burocratizando e prejudicando alguns processos. Compreende-se que a medida de 

expansão tomada pelo antigo CAE era necessária devido à complexidade da 

alimentação escolar e seu monitoramento, por outro lado reflete-se na complexidade 

de logística e execução, podendo prejudicar também outros procedimentos. 

A nova gestão do conselho passou a ter 14 membros titulares e 14 suplentes, 

obdecendo a proporcionalidade de representação dos quatros segmentos. Destaca-

se a inclusão de discentes e representantes das comunidades indígenas, os quais 

na antiga composição não estavam presentes. Os membros ainda relataram o 

planejamento de realizar reuniões mensais e de possibilitar a presença da 
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comunidade nas reuniões como ouvintes, assim como outros órgãos e/ou 

instituições que demonstrassem interesse, como por exemplo a Empresa de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER), porém essas e outras propostas 

só poderiam ser realmente discutidas e acertadas após a efetivação e nomeação do 

conselho. 

Em seguida apresentou-se algumas informações para reflexão sobre o 

andamento da alimentação escolar, principalmente referente à aquisição da 

agricultura familiar e o acompanhamento nas escolas estaduais. As informações 

correspondentes à compra de gêneros alimentícios provenientes da AF será melhor 

detalhada a seguir, no tópico correspondente. 

Em relação ao acompanhamento das escolas estaduais, explicou-se 

resumidamente a forma de trabalho do CECANE PR aos membros presentes, 

principalmente a atividade de Monitoramento e Assessoria, utilizada para visitar as 

instituições estaduais de ensino. Os dados apresentados corresponderam a coleta 

realizada em 2016, visto que o deste ano em exercício ainda estavam em 

andamento, e referiam-se às condições estruturais das cozinhas e áreas de 

armazenamento de alimentos, higienização ambiental, controle de qualidade e 

estoque, preenchimento do APE eletrônico, boas práticas de manipulação, oferta de 

alimentos, aceitabilidade das preparações, ações de EAN, entre outros. 

Os membros do CAE relataram ter realizado algumas visitas nas escolas, 

principalmente na região metropolitana, sem frequência definida e geralmente pelo 

presidente da antiga gestão. Portanto, algumas informações referentes a realidade 

das unidades eram de conhecimento do grupo, pois ocorriam com maior frequência. 

Ainda assim, foi possível observar o interesse nos presentes, principalmente por 

essa amostra de escolas visitadas estarem distribuidas em todas as regiões do 

Estado, ilustrando algumas especificidades locais, mas também as dificuldades 

comuns a todos. Destaca-se que as inadequações com maior ocorrência estavam 

geralmente relacionadas à estrutura da Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN), a 

disponibilização dos equipamentos e utensílios para manipulação e aos 

manipuladores de alimentos. Todos os dados coletados foram apresentados no 

relatório final de 2016 referente à meta em questão e, por esse motivo, não serão 

aqui relatados. 

Em seguida abordou-se os objetivos e diretrizes do PNAE, contemplando as 

principais determinações da legislação vigente. Nesse momento, houve muitos 
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relatos e apontamentos por parte dos participantes, relacionando o previsto na 

legislação com a realidade executada, dentre eles a dificuldade na abertura da 

Chamada Pública em tempo hábil para atender todo o período letivo, devido aos 

entraves com o setor jurídico e de licitações, além disso debateram a possibilidade 

de elaboração de uma lei estadual que visasse facilitar esse processo e garantir a 

compra dos alimentos oriundos da agricultura familiar ao longo de todo o período 

letivo, atingindo no mínimo o determinado na legislação. 

Foi sugerido ainda a inclusão do tema de Educação Alimentar e Nutricional no 

Plano Político Pedagógico (PPP) das escolas, de modo a incentivar que os docentes 

de todas as disciplinas desenvolvessem ações relacionadas no mínimo uma vez por 

semestre, sendo necessário complementar essa ação com a capacitação desses 

educadores e funcionários da escola, para que as estratégias de EAN fossem 

efetivamente realizadas. 

Por fim, a última diretriz do Programa, referente ao direito à alimentação 

escolar de forma igualitária, levantou apontamentos importantes quanto ao 

fornecimento dos alimentos adequados às necessidades alimentares e sobre as 

dificuldades dos manipuladores de alimentos no discernimento e adpatação das 

preparações para este público mais restrito. Ilustrando a necessidade de um 

treinamento e material orientativo que servisse de apoio e auxílio à estes 

profissionais no momento do preparo das refeições. 

De modo geral, percebeu-se uma boa interação entre as partes e muito 

interesse nas informações apresentadas sobre a agricultura familiar e visitas nas 

escolas, dois quais possiblitaram o debate de ações futuras voltadas para estas 

maiores necessidades. Os conselheiros presentes demonstraram um conhecimento 

prévio da legislação do PNAE, o que pode ter influenciado no desinteresse deles 

durante a explanação das normativas do Programa, contudo isso não afetou o 

resultado final, o que se observou durante todo esse período foi os membros do 

conselho mais receptivos e participativos do que nas atividades anteriores, 

permitindo uma abertura no contato e fortalecimento das relações. Esse fato deixou 

a equipe do CECANE PR estimulada a prosseguir com as atividades e buscar cada 

vez mais assessorar o CAE nas necessidades pertinentes. 
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3.3 CONVITE E PARTICIPAÇÃO DE NOVAS DEMANDAS 
 

Nos eventos desenvolvidos pelo CECANE PR que envolveram a participação 

de atores municipais representantes de diversos municípios do Estado, abriu-se o 

convite para a equipe da AE estadual e para os membros do CAE participarem. 

Essas atividades corresponderam à Formação de Gestores e outros atores do PNAE 

e à Oficina Regional de Alimentação Escolar da região metropolitana de Curitiba, 

contudo somente no primeiro evento foi possível a participação da SEED. 

Esta Formação foi desenvolvida no dia 09 de junho de 2017 e contou com a 

presença de uma nutricionista do QT, responsável pela aquisição e distribuição dos 

gêneros alimentícios adquiridos via licitação, e da técnica responsável pelo controle 

e monitoramento do APE Eletrônico. 

Por outro lado, a CANE e outros setores do governo estadual também 

promoveram algumas ações relacionadas ao assunto, como: uma Oficina Regional 

de Apoio aos Municípios na implantação do Sistema Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional (SISAN) e Elaboração do Plano Municipal de SAN; a 3ª 

edição da Formação Continuada do Projeto Educando com a Horta Escolar e a 

Gastronomia no Paraná; e uma Audiência Pública sobre a Comercialização de 

Alimentos nas Escolas Estaduais. Os responsáveis pela execução dessas 

atividades, estenderam o convite de participação para este Centro Colaborador e, 

por esse motivo, as atividades externas serão melhor detalhadas na sequência. 

Ressalta-se que além destas novas demandas, o CECANE PR e a equipe da 

AE estadual participaram de outros eventos em conjunto, como o Evento Itinerante 

do Sistema Conselho Federal de Nutricionistas/Conselho Regional de Nutricionistas 

(CFN/CRN) e o Congresso Internacional de Alimentação Escolar. Ambos abordando 

assuntos relacionados ao PNAE, mas que por terem sido promovidos por outros 

órgãos e instituições, não serão detalhados nesse relatório. 

 

3.3.1 Oficina Regional de Apoio aos Municípios na implantação do SISAN e 
Elaboração do Plano Municipal de SAN 
 

A Oficina ocorreu no Setor de Ciências Agrárias da Universidade Federal do 

Paraná (UFPR) no dia 14 de julho de 2017 e contou com a presença de 

representantes da Universidade Estadual Paulista (UNESP), Secretaria de Estado 
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da Agricultura e Abastecimento (SEAB), Ministério Público (MP) do Paraná, e das 

Comissões Regionais de Segurança Alimentar e Nutricional (CORESAN), além dos 

participantes, cujo público-alvo foram membros componentes das CORESANs, 

gestores municipais de SAN, técnicos dos núcleos regionais, EMATER, e outros 

atores envolvidos com o tema. 

A Oficina tinha como objetivo fortalecer o SISAN nos municípios do Paraná a 

partir do apoio na constituição dos Conselhos Municipais de Segurança Alimentar e 

Nutricional (COMSEA), das Câmaras Municipais de Segurança Alimentar e 

Nutricional (CAISAN), no processo de adesão ao SISAN e na elaboração do Plano 

Municipal de SAN, assim como mobilizar e assessorar os agentes do poder público, 

municipais e regionais a partir do estágio de articulação em que os municípos se 

encontravam. 

O evento apresentou duração de 8 horas e iniciou-se com a mesa de abertura 

composta por um representante de cada instituição citada anteriormente. Importante 

destacar que após as apresentações o Secretário de Agricultura e Abastecimento do 

Estado mencionou que dentre os municípios convidados para essa Oficina 

(contemplando a região metropolitana de Curitiba) somente seis haviam aderido ao 

SISAN, aproveitando o momento para incentivar que os demais aproveitassem o 

evento e se sensibilizassem para a adesão ao sistema. O Secretário ainda 

exemplificou algumas estratégias que o governo do estado utilizava para o 

cumprimento das metas, como os programas sociais Leite das Crianças e Programa 

de Aquisição de Alimentos (PAA). 

Em seguida foi realizado uma palestra sobre o DHAA e o SISAN, ministrada 

por uma Promotora do MP do Paraná, esclarecendo a importância dos municípios 

implantarem os COMSEAs e aderirem ao Sistema, a fim de garantir o cumprimento 

da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN) nº 11.346 de 15 de 

setembro de 2006, quanto ao DHAA. Destaca-se que a adesão ao SISVAN não era 

obrigatória, porém o MP considerava que ao aderir, o município estaria buscando 

atender à legislação e garantir esse direito aos seus cidadãos, assim como a 

inexistência dos componentes do SISAN se constituía em um importante indicador 

da ausência de promoção do DHAA. Esses componentes necessários para efetivar 

a adesão ao sistema consistiam em instituir no município a CAISAN e o COMSEA, 

realizar a Conferência Municipal de SAN e assinar o Termo de Compromisso para a 

elaboração do Plano Municipal de SAN. 
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Posteriormente, a professora representante da UNESP interagiu com os 

participantes questionando e construindo em conjunto o conceito de SAN, dentro da 

área da ação social, saúde, educação e agricultura, utilizando de exemplos práticos 

para auxiliar na compreensão. Esse contexto foi importante para o desenvolvimento 

da dinâmica em grupo sobre a instituição dos componentes do SISAN. Para isso o 

público foi dividido conforme o estágio em que se encontravam para a adesão, 

sendo eles: 

1-“Grupo da semente adormecida à germinação”: municípios onde não existia Lei de 

criação do conselho de SAN e municípios onde existia a Lei, mas o conselho estava 

inativo; 

2-“Grupo do broto à árvore formada”: municípios que possuíam o conselho de SAN 

ativo, precisando criar a lei de SAN e regulamentar a CAISAN ou somente aderir ao 

SISAN; 

3-“Grupo da flor ao fruto”: municípios que haviam aderido ao sistema e iriam 

elaborar o plano de SAN ou municípios com plano aprovado seguindo para o 

monitoramento e avaliação dos seus planos. 

Os grupos divididos foram separados em salas, de modo a estimular e 

possibilitar uma maior troca de experiências entre todos. Deveriam ser elencados os 

pontos fortes e as dificuldades encontradas para tornar a adesão ao SISAN eficaz, 

elaborando em seguida uma Matriz FOFA (Forças, Fraquezas, Oportunidades e 

Ameaças) por município, contendo os pontos discutidos, e finalizando propondo 

ações a serem desenvolvidas para melhorar seus pontos fracos. 

Por fim, reuniu-se todos novamente para que cada município relatasse sua 

Matriz e ações propostas. Diante disso, percebeu-se que a Oficina atingiu o objetivo 

proposto de orientar e apoiar todas as etapas necessárias no processo de adesão 

ao sistema, além de propiciar a interação e troca de experiências entre municípios 

da região, fator este muito importante para mobilizar e fortalecer o Sistema. 

 

3.3.2 Formação Continuada do Projeto Educando com a Horta Escolar e a 
Gastronomia no Paraná 
 

O Projeto Educando com a Horta Escolar e a Gastronomia no Paraná surgiu 

entre a parceria do FNDE com o Centro de Excelência em Turismo da Universidade 
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de Brasília (CET/UnB) no ano de 2012, com o objetivo de contribuir para a melhoria 

das ações de EAN no âmbito do PNAE (POMPEU; NUNES; LEITE, 2013). 

A Secretaria de Estado da Educação em conjunto com a Secretaria de Estado 

da Agricultura e Abastecimento e EMATER, promoveram a 3° edição da Formação 

Continuada no dia 30 de junho de 2017, nas dependências da EMATER, com o 

intuito de conscientizar e capacitar os educadores e demais funcionários das escolas 

participantes, a implantarem hortas como uma estratégia de promover a EAN com 

os escolares, utilizando o alimento como ferramenta pedagógica e trabalhando a 

sustentabilidade no ambiente escolar. 

Nesse senido, o público-alvo para a participação da Formação Continuada 

foram diretores, pedagogos, professores, agentes educacionais II e agentes 

educacionais I que auxiliassem na execução do projeto na escola. Ao todo, 

estiveram presentes representantes de 23 escolas estaduais de Curitiba e região 

metropolitana. 

O evento apresentou duração de 4 horas e contou com a participação da 

nutricionista RT representando a CANE, do Coordenador Estadual de Olericultura da 

EMATER, o Chefe da unidade de Agricultura Urbana da Secretaria Municipal de 

Abastecimento (SMAB) e um professor do Departamento de Solos e Engenharia  

Agrícola da UFPR, que através de suas experiências, potencializaram e estimularam 

o desenvolvimento de ações interdisciplinares para o processo de ensino-

aprendizagem. 

Inicialmente a nutricionista conceitualizou e discorreu sobre a importância de 

estimular nos alunos práticas alimentares saudáveis, contudo em vários momentos 

os participantes questionaram outros assuntos envolvendo a oferta de alimentos e 

questões gerenciais da AE que não condiziam com o tema proposto, prejudicando a 

fluidez e construção do conhecimento desejado. 

Posteriormente, o coordenador estadual de olericultura explicou o passo-a-

passo das técnicas para cultivo de hortas, conteúdo presente no material entregue 

para os participantes no início da programação: o livro Alimentação Saudável e 

Sustentabilidade Ambiental nas Escolas do Paraná (2014) e Cultivo Agroecológico 

de Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares (2006). Ainda sobre hortas, o 

funcionário da SMAB apresentou os projetos desenvolvidos na capital paranaense 

com hortas comunitárias e se mostrou disponível para fornecer os insumos utilizados 

nesse cultivo, para aqueles que se interessassem. 
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Por fim, o professor da UFPR finalizou ressaltando a importância do cuidado 

com o solo e de aderir práticas sustentáveis, incentivando os educadores presentes 

a fortalecer a implantação e manutenção das hortas nas suas escolas. 

Durante toda a programação a equipe do CECANE PR observou a maioria 

dos participantes interessados em incluir hortas em suas unidades, porém ainda 

com muitas inseguranças quanto à manutenção destas pelo custo da mão-de-obra e 

compra de matéria-prima. Apesar destas dúvidas operacionais que indicavam a 

necessidade de um posicionamento da gestão estadual, pode-se considerar que a 

formação continuada foi produtiva, os assuntos abordados eram relevantes e 

condiziam com a realidade daquelas escolas, que visavam ações educacionais 

nesse contexto. As hortas escolares e a gastronomia são importantes ferramentas 

de ensino, pois abrangem desde a produção de alimentos de uma forma 

ambientalmente sustentável até culminar na ilustração de uma alimentação nutritiva, 

saborosa e atrativa, contribuindo para práticas alimentares mais saudáveis. 

 

3.3.3 Audiência Pública sobre a Comercialização de Alimentos nas Escolas 
Estaduais 
 

Como parte da programação da Semana de Nutrição e Alimentação 

Saudável, foi promovido pela Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e 

Nutricional, coordenado por um deputado estadual, uma audiência pública sobre 

“Alimentação Escolar: Nutrição e Saúde”. 

A audiência foi realizada no dia 17 de outubro de 2017 na Assembleia 

Legislativa do Paraná com o intuito de prover encaminhamentos para revisão da Lei 

das Cantinas, consistindo em uma mesa técnica para discussão e revisão dessas 

leis que abordavam a disponibilização e comercialização dos alimentos nas cantinas 

privadas das escolas públicas. 

Integrando a mesa de debate, estavam: CRN, CFN, CAE Estadual, SEED, 

Secretaria de Estado da Saúde (SESA), SEAB, sindicato das escolas particulares, 

APP-Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná e o Conselho de 

Segurança Alimentar e Nutricional do Paraná (CONSEA-PR). Cada representante 

possuiu um momento de fala para apresentar os pontos pertinentes ao assunto 

dentro da sua área de atuação. Contudo, foi unânime o apoio ao cumprimento das 
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determinações do PNAE e à aquisição de produtos provenientes da agricultura 

familiar como mecanismo para combater o avanço das cantinas comerciais. 

Nesse sentido, defendeu-se primeiramente a necessidade emergencial de 

regulamentar as cantinas, instituindo uma única Lei sobre o assunto. Uma das 

principais dificuldades da gestão estadual referia-se à existência de três Leis em 

vigor no Estado sobre o mesmo tema (Lei nº 10.054 de 16 de julho de 1992, a nº 

14.423 de 02 de junho de 2004 e a nº 14.855 de 19 de outubro de 2005), por isso a 

necessidade de reformulação, elaborando uma normativa única que contemplaria as 

específicações de cada uma. 

Futuramente o debate passaria a questionar a proibição desse comércio 

dentro das escolas, fator que pode-se observar ser de interesse de todos os 

representantes da mesa, mas que devido à realidade e às ações de curto e longo 

prazo, não foi enfatizado nesse momento. 

Em uma avaliação geral dos participantes, um maior comprometimento do 

poder público era fundamental para o alcance desses objetivos e para a fiscalização 

do seu cumprimento. Nesse contexto, acredita-se em um início promissor vindo 

dessa frente parlamentar que trouxe o debate a tona, convidando especialistas na 

área para falar com propriedade sobre o assunto e o caminho a ser seguido. É de 

conhecimento o longo trajeto existente até efetivar essa política, contudo é iniciando 

com debates, estudos e a participação da população que o objetivo será atendido. 

 

3.4 VISITA ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO 
 

Para seleção destes estabelecimentos, a equipe do CECANE PR informou os 

municípios que seriam assessorados neste ano, para que a Diretoria de 

Infraestrutura e Logística e a Coordenação da Alimentação Escolar selecionassem 

uma unidade em cada município para visitação, porém em algumas localidades 

onde não havia instituição selecionada ou onde não foi possível visitar o local 

escolhido, a equipe do CECANE PR em campo selecionou outra escola que 

apresentasse facilidade no acesso. 

Ao todo foram visitados 53 Colégios Estaduais (CE) em 51 EExs, não 

correspondendo a um CE por município assessorado, visto que em Foz do Iguaçu e 

Campo Magro não foi possível realizar a visita em uma unidade, pois estas 
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localidades haviam sido selecionados para participar do Monitoramento em conjunto 

com COMAV/CGPAE, o qual continha um cronograma de atividades diferenciado. 

Nesse sentido, selecionou-se CEs em Curitiba e Região Metropolitana (município de 

Piraquara) para visitação e cumprimento da meta em questão. 

A relação de todos os colégios visitados, sua localização correspondente e as 

modalidades de ensino atendidos são descritos no QUADRO 03. 

 

MUNICÍPIO ESCOLA LOCALIZAÇÃO ATENDIMENTO MODALIDADES DE 
ENSINO 

1 ALTO PIQUIRI 1 CE Papa João XXIII Urbana Estadual EM; AEE. 

2 AMPÉRE 2 CE Cândido Portinari Urbana Estadual EF; programa mais 
educação; AEE. 

3 APUCARANA 3 CE Alberto Santos Dumont Urbana Estadual EF; EM; AEE. 

4 ARAPOTI 4 CE Coronel Costa Neto Urbana Estadual EF; EM; AEE. 

5 BANDEIRANTES 5 CE Nóbrega da Cunha Urbana Estadual EF; EM; EJA; AEE. 

6 BELA VISTA DO 
PARAÍSO 6 CE Jayne Conet Urbana Estadual EM; EJA. 

7 CAMBARA 7 CE Angelino Ricci Vezozzo Urbana Estadual EF; EM. 

8 CAMPO MOURÃO 8 CE Doutor Osvaldo Cruz Urbana Estadual EF; EM; AEE. 

9 CÂNDIDO DE 
ABREU 9 CE do Campo Faxinal de 

Catanduvas Rural Estadual EF; EM; AEE. 

10 CORBELIA 10 CE Amâncio Moro Urbana Estadual EF; EM; AEE. 

11 CRUZ MACHADO 11 CE Estanislau Wrublewski Rural Estadual EF; EM; programa 
mais educação; AEE. 

12 CRUZEIRO DO 
OESTE 12 CE Cruzeiro do Oeste Urbana Estadual EF; EJA. 

13 CURITIBA 

13 CE Leoncio Correia Urbana Estadual EF; EM; AEE. 

14 CE La Salle Urbana Estadual EF; EM. 
15 CE Lysimaco Ferreira da Costa Urbana Estadual EF; EM; AEE. 

14 CURIUVA 16 CE Profº Gabriel Rosa Urbana Estadual EF; EM; AEE. 

15 ENGENHEIRO 
BELTRÃO 17 CE Gabriel II Scipioni Urbana Estadual EF; EM; programa 

mais educação. 
16 GOIOERÊ 18 CE Ribeiro de Campos Urbana Estadual EF. 

17 GUAIRAÇA 19 CE Cândido B. Fortes Urbana Estadual EM 

18 GUARANIAÇU 20 CE Desembargador Antonio 
Franco Ferreira da Costa Urbana Estadual EF; EM; AEE. 

19 IBAITI 21 CE Aldo Dallago Urbana Estadual EF; EM. 

20 IGUARAÇU 22 CE Cyro Pereira de Camargo Urbana Estadual EF; EM; EJA. 

21 IRATI 23 CE Florestal Costa e Silva Urbana Estadual EM 

22 JAGUARIAÍVA 24 CE Padre José de Anchieta Urbana Estadual EF; EM; AEE. 

23 LOANDA 25 CE Guilherme de Almeida Urbana Estadual EM; EJA. 

24 MANDAGUARI 26 EE Vera Cruz Urbana Estadual EF; EM. 

25 MANOEL RIBAS 27 CE Nereu Ramos Urbana Estadual EF; EM; AEE. 

26 NOVA AURORA 28 CE Machado de Assis Urbana Estadual EM; EJA; AEE. 

27 PAIÇANDU 29 CE Heitor de Alencar Furtado Urbana Estadual EM; AEE. 

28 PALMAS 30 CE Indígena Segso Tanhsá Rural Estadual Pré-escola; EF; EM. 

29 PALMEIRA 31 Colégio Estadual Agrícola Urbana Estadual EM 

30 PALMITAL 32 CE João Cavalli Da Costa Urbana Estadual EF; EM; AEE. 

31 PALOTINA 33 CE Barão do Rio Branco Urbana Estadual EF; EM. 
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32 PEABIRU 34 CE 14 de Dezembro Urbana Estadual 
EF; EM; EJA; 

programa mais 
educação; AEE. 

33 PIRAÍ DO SUL 35 CE da Ressaca Padre Anchieta Urbana Estadual EF; programa mais 
educação. 

34 PIRAQUARA 36 CE Vila da Cidadania Urbana Estadual EF; EM. 

35 PORECATU 37 CE Malvino de Oliveira Urbana Estadual EF; EM; programa 
mais educação; AEE. 

36 PRANCHITA 38 CE Julio Giongo Urbana Estadual EF; EM; programa 
mais educação; AEE. 

37 QUERÊNCIA DO 
NORTE 39 CE Humberto de Campos Urbana Estadual EF; EM; AEE. 

38 RANCHO ALEGRE 
D’OESTE 40 CE Rancho Alegre d’Oeste Urbana Estadual EF; EM; AEE. 

39 SANTO DO ITARARÉ 41 CE Gabriel Bertoni Urbana Estadual EF; AEE. 

40 SALTO DO LONTRA 42 CE Irmã Maria Margarida Urbana Estadual EM. 

41 SANTA AMÉLIA 43 CE Vinicius de Morais Urbana Estadual EM 

42 SANTA FÉ 44 CE Marechal da Costa Silva Urbana Estadual EM; EJA. 

43 SANTA HELENA 45 CE São Roque Rural Estadual EF; EM. 

44 SANTA MARIANA 46 CE Joaquim Maria Machado de 
Assis Urbana Estadual 

EF; EM; EJA; 
programa mais 

educação. 

45 SANTA TEREZINHA 
DE ITAIPU 47 CE Carlos Zewe Coimbra Urbana Estadual EF; EM; EJA. 

46 SÃO MATEUS DO 
SUL 48 CE Agrícola Casa Familiar 

Rural Rural Estadual EM 

47 SÃO PEDRO DO 
PARANÁ 49 CE Cecília Meireles Urbana Estadual EF; EM; AEE. 

48 TERRA BOA 50 CE Helena Kolody Urbana Estadual EM; AEE 

49 TIBAGI 51 CE Professora Leopoldina 
Bittencourt Pedroso Urbana Estadual EF; EM; AEE. 

50 TURVO 52 CE do Campo Faxinal da Boa 
Vista Rural Estadual EF; EM; EJA; AEE. 

51 VENTANIA 53 CE Alberto da Silva Paraná Urbana Estadual 
EF; EM; EJA; 

programa mais 
educação; AEE. 

Nota: EF: Ensino Fundamental; EM: Ensino Médio; EJA: Educação de Jovens e Adultos; AEE: 
Atendimento Educacional Especializado. 
QUADRO 03 – RELAÇÃO DAS ESCOLAS VISITADAS POR MUNICÍPIO, SUA LOCALIZAÇÃO E 
MODALIDADES DE ENSINO. 

 

Dentre os colégios visitados, 46 (86,8%) estavam localizados na área urbana 

e 07 (13,2%) na área rural. Além disso, a instituição no município de Palmas era 

caracterizada como escola indígena e em Campo Mourão, como escola 

remanescente de quilombos. As modalidades de ensino mais encontradas nas 

unidades visitadas são apresentadas no GRÁFICO 01, destaca-se que a única 

unidade encontrada com atendimento a pré-escola foi na escola indígena. 
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Nota: EJA: Educação de Jovens e Adultos; AEE: Atendimento Educacional Especializado. 
GRÁFICO 01 – MODALIDADES DE ENSINO ATENDIDAS NAS ESCOLAS ESTADUAIS VISITADAS. 

 

Em relação ao atendimento a escolares com necessidades alimentares 

especiais, 24 instituições relataram possuir esses alunos matriculados, 12 não 

possuíam e 17 não souberam informar, sendo que a patologia mais encontrada foi o 

diabetes mellitus em 16 unidades (GRÁFICO 02). 

 

 
GRÁFICO 02 – NECESSIDADES ALIMENTARES ESPECIAIS ENCONTRADAS NAS ESCOLAS 
VISITADAS. 

 

Apesar da amostra das Escolas Estaduais visitadas ter sido pequena, pode-

se considerar capaz para ilustrar a realidade do Paraná, pois conseguiu contemplar 

todas as mesorregiões do Estado e diversas modalidades de ensino, abrangendo 

uma ampla faixa etária dos escolares. 
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Na sequência são apresentados todas as informações referentes às 

condições estruturais das Unidades de Alimentação e Nutrição (UANs) e sobre a 

oferta e aceitação da alimentação. 

 

3.4.1 Ações de Educação Alimentar e Nutricional nas Escolas 
	

A Educação Alimentar e Nutricional é um conjunto de práticas contínua, 

permanente, transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional, com a finalidade de 

promover práticas autônomas e voluntárias de hábitos alimentares saudáveis 

(BRASIL, 2012).  

Conforme a Resolução FNDE nº 26/2013 as EExs devem planejar e executar 

as ações de EAN, levando em consideração as diferentes faixas etárias e 

modalidades de ensino. Por esse motivo, durante as visitas nas instituições 

verificava-se, junto a direção e equipe pedagógica, se havia o desenvolvimento 

dessas estratégias. 

Dentre as 53 unidades visitadas, 31 realizavam uma ou mais ações de EAN 

(58,5%), os quais foram descritas no QUADRO 04 em ordem decrescente de 

realização. Essas estratégias eram desenvolvidas, em sua grande maioria, pelos 

professores (28 localidades) e em menor quantidade por meio de outras parcerias 

(03 localidades), geralmente entre o CE e a nutricionista do município e/ou gestão 

municipal, conforme ilustrado no GRÁFICO 03. 
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AÇÕES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NÚMERO DE 
MUNICÍPIOS 

Dinamização do currículo escolar, tendo por eixo temático a alimentação e nutrição. 13 

Utilização do alimentos como ferramenta pedagógica nas atividades de EAN. 11 

Oferta de alimentação adequada e saudável na escola. 09 

Cultivo de horta escolar com caráter pedagógico para promoção de EAN. 04 
Articulação com outros setores, tais como saúde (Programa saúde na escola), 
assistência social, agricultura. 03 

Favoreçam os hábitos alimentares regionais e culturais saudáveis. 03 

Outras atividades. 03 

Formação de pessoas envolvidas direta ou indiretamente com a alimentação escolar. 02 

Promoção de metodologias inovadoras para o trabalho pedagógico. 01 
Promoção da utilização de produtos orgânicos e/ou agroecológicos e da 
sociobiodiversidade. 01 

Não realizam ações de EAN. 17 
QUADRO 04 – ESTRATÉGIAS DE EAN DESENVOLVIDAS PELAS ENTIDADES EXECUTORAS. 

 

	
GRÁFICO 03 – RESPONSAVEL PELA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE EAN.  
 

Ainda nesse contexto, questionou-se sobre a existência de horta na escola: 

21 instituições relataram ter horta, contudo destes apenas 12 referiram ser com 

caráter pedagógico. 

Salienta-se que de acordo com a legislação vigente, as ações de EAN devem 

ser planejadas, coordenadas e realizadas pelo nutricionista em conjunto com a 

direção e coordenação pedagógica das escolas. Corrêa et al (2017) menciona que o 

nutricionista precisa capacitar estes demais colaboradores para que torne-os 
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multiplicadores do assunto no ambiente escolar. Nesse contexto, observa-se que a 

CANE vêm atuando nesse conceito: planejando e coordenando capacitações por 

meio da modalidade de EAD e incentivando que a equipe pedagógica das escolas 

transmita e multiplique o conhecimento com os escolares. 

O encontrado nas visitas demonstra o resultado dessa estratégia, pois 58,5% 

das escolas relataram desenvolver as ações de EAN com os escolares, cujo 

professor representou ser o responsável em 90,3% dos locais. 

 

3.4.2 Oferta da Alimentação Escolar e Aceitabilidade 
 

A alimentação nas escolas estaduais provinha do processo licitatório 

realizado pela SEED, onde os alimentos eram enviados da Central de 

Armazenamento em Curitiba para todas as unidades no Estado, e da chamada 

pública, também realizado pela secretaria estadual, porém com aquisição 

regionalizada, ou seja, as cooperativas/associações do município entregavam no 

seu próprio território. 

Esses processos possuíam uma enorme complexidade de aquisição e 

distribuição, devido a grande quantidade de produtos adquiridos, recursos 

necessários e distância territorial percorrida para as entregas. Por esse motivo, 

procurou-se investigar nas escolas se houve em algum momento intercorrências 

com as entregas, visto que havia muitos setores envolvidos nessa atividade que 

poderiam influenciar no resultado final. 

Diante desse contexto, 27 CE relataram não terem sofrido nenhuma 

intercorrência, porém 26 locais informaram que houve falta da alimentação escolar 

nesse período de exercício analisado. O período relatado de falta de alimentos 

variou desde apenas poucos dias a até períodos mais recorrentes e significativos. 

Esse período mais longo e preocupante foi relatado pelos municípios de Salto do 

Itararé, Cruzeiro do Oeste e Nova Aurora, sendo que os dois últimos mencionaram 

que a falta foi ocasionada várias vezes no ano devido aos atrasos na entrega das 

remessas, enquanto que o primeiro não informou o motivo. 

Além disso, a alimentação escolar sofreu transtornos devido a “Operação 

Carne Fraca”, uma operação deflagrada pela Polícia Federal em março de 2017, 

altamente divulgada na mídia nacional, que investigou a qualidade da carne, 
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envolvendo liberação de licenças e fiscalização irregular de frigoríficos. Alguns 

frigoríficos do Paraná, incluindo o fornecedor de carnes para a alimentação escolar 

estadual, forma investigados e, por esse motivo, houve a suspensão da entrega 

destes produtos. Como medida corretiva emergencial a SEED enviou recurso 

financeiro para cada instituição de ensino, orientando que a direção escolar 

realizasse a aquisição de carnes no comércio local até a regularização da situação e 

substituição do fornecedor.  

Quando questionado sobre o cardápio praticado, foi relatado que 40 CE 

realizavam o planejamento deste, sendo elaborado pelas merendeiras, responsável 

pelo preenchimento do APE eletrônico e/ou direção da escola, que só não seria 

cumprido em casos de irregularidade na entrega dos produtos. Em 25 locais foi 

relatado o recebimento de doações de gêneros alimentícios e destes, 21 informaram 

utilizar o produto doado no cardápio. 

Em relação ao comércio de alimentos dentro das escolas ou nas cercanias, 

foi relatado essa existência em 31 CE, no qual em todos os locais os alunos tinham 

acesso aos alimentos vendidos. 

Sabe-se que a existência de cantinas escolares interfere no consumo e 

aceitação da alimentação escolar. Nesse sentido, buscou-se também investigar 

esses dois pontos na percepção das merendeiras e direção das escolas, porém não 

foi possível saber o número de refeições servidas para analisar o consumo da AE, 

somente como era a aceitação daqueles que consumiam as preparações, o qual foi 

relatado ser boa em 86,8% das escolas. 

	

3.4.3 Utilização do APE Eletrônico 
	

A gestão estadual acompanhava o programa nas escolas desde 1983, 

quando iniciou-se o Programa Estadual de Alimentação Escolar (PEAE), inicialmente 

por meio de formulários para analisar e controlar o número de alunos atendidos, 

movimentação do estoque e cardápios servidos, e posteriormente, a partir de 2014, 

passou a integrar o Sistema da Merenda, possuindo acesso e preenchimento via 

web (PARANÁ, 2014). 

Todos os estabelecimentos de ensino da Rede Estadual, obrigatoriamente 

deveriam utilizar o APE Eletrônico, contudo a única diferenciação encontrada foi o 
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CE visitado no município de São Mateus do Sul, que relatou não utilizar o sistema, 

mas que a secretaria da escola coletava todas as notas e encaminhava para outra 

instituição realizar a inserção. Ressalta-se que esta unidade visitada era uma Escola 

Agrícola que formava Técnicos em Agroecologia, localizada na área rural do 

município, podendo ser este o motivo da dificuldade na utilização do sistema. 

Esta atividade de preenchimento das informações deveria ser sempre 

realizada por um único responsável, a fim de facilitar a divisão de tarefas e a 

compreensão da funcionalidade do sistema, contudo nem sempre ocorria dessa 

forma. Dentre os estabelecimentos, 12 relataram ser um Agente Educacional II o 

responsável pelo APE, porém 25 unidades informaram ser algum funcionário da 

secretaria da escola, 11 referiram ser um funcionário administrativo e 4 como sendo 

outros, ou seja, as escolas não especificaram quem era o responsável e o cargo que 

este executava uma vez que, por exemplo, os funcionários administrativos poderiam 

ser concursados como Agentes Educacionais II. 

Todas as opiniões coletadas sobre o APE foram divididas em duas 

categorias: potencialidades e limitações, os quais são detalhados no QUADRO 05. 

Independente da opinião relata, percebe-se uma grande satisfação e facilidade em 

utilizar o sistema (76,7%) e poucos relatos de dificuldades e entraves (23,3%).  	
	

POTENCIALIDADES LIMITAÇÕES 
OPINIÕES n OPINIÕES n 

Sistema bom 25 Sistema pesado (trava muito) 03 
Facilitou o trabalho 08 Sistema complexo 02 

Necessidade de capacitação para aprender 
a utilizar 

02 

Fácil de utilizar 07 Difícil manter a data de validade do estoque 
atualizado com o APE 

02 

Apresenta falhas 02 
As alterações que ocorreram foram 
positivas 

05 Sistema limitado 01 
Exige muito tempo na utilização 01 

Sistema eficiente 01 Precisa-se de prática para aprender 01 
TOTAL 46 TOTAL 14 
QUADRO 05 – POTENCIALIDADES E LIMITAÇÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO DO APE 
ELETRÔNICO.	

 

Dentre as sugestões de melhorias para o sistema, a direção e secretaria das 

escolas mencionaram: melhorar o servidor; atualizar os calendários de entrega das 

remessas e entrega descentralizada; poder gravar o cardápio diário e mantê-lo 

salvo; Incluir alunos da modalidade profissionalizante; fornecer treinamento para 

utilização do sistema; inserir um campo para adicionar opiniões diárias; possibilitar 



Relatrio PRODUTO III ASS ESTADO (0609614)         SEI 23075.155206/2016-73 / pg. 39

 39 

que a data de validade fosse editável, pois em algumas situações estavam com a 

validade diferente do entregue. 

 

3.4.4 Edifícios e Instalações da Área de Preparo de Alimentos 
 

Como mencionado anteriormente, foram visitados 53 unidades cujos objetivos 

também incluíam avaliar a situação das instalações e aplicação das boas práticas de 

manipulação, verificando se a UAN estava adequada em relação às normas 

descritas na Resolução RDC nº 216/2004. Todas as escolas preparavam a refeição 

na sua própria cozinha, dentre as quais 32 estavam limpas, organizadas e sem a 

presença de restos de alimentos, lixo, objetos em desuso e estranhos ao local. 

A maioria encontrava-se em bom estado estrutural, com piso, paredes e 

forro/teto constituído de materiais adequados e em boas condições de conservação. 

Enquanto que as maiores inadequações estavam relacionadas à proteção contra 

entrada de insetos e roedores na cozinha, uma vez que observou-se falta de 

proteção inferior nas portas (94,30%), portas e janelas sem telas milimétricas 

(58,49%) e ausência de sistema de fechamento para os ralos (54,72%), como 

apresentado no QUADRO 06. Além disso, encontrou-se 62,26% das UANs sem 

proteção nas lâmpadas contra queda acidentais. 

Todas essas informações demonstram que a maior preocupação da gestão 

era manter a estrutura da cozinha em boas condições, mas não se atentando como 

deveria para os detalhes das instalações, tão importantes quanto o outro, e que 

influenciam na qualidade higiênico-sanitária dos alimentos, como por exemplo a 

instalação de barreiras para impedir entrada de insetos, baratas e roedores, que 

preveniriam possíveis contaminações por esses vetores. 

 

ITENS VERIFICADOS 
SIM NÃO Parcialmente NA/NI 

n % n % n % n % 
Piso em bom estado de conservação 46 86,8 6 11,3 1 1,89 0 0 
Paredes em bom estado de conservação 43 81,13 3 5,66 6 11,3 1 1,89 
Forro em bom estado de conservação 30 56,60 14 26,42 8 15,1 1 1,89 
Piso lavável e de fácil higienização 50 94,34 2 3,77 1 1,89 0 0 
Proteção inferior nas portas 1 1,89 50 94,3 1 1,89 1 1,89 
Portas e janelas com telas milimétricas 5 9,43 31 58,49 17 32,07 0 0 
Ralos de fácil limpeza e com mecanismo de 
fechamento 3 5,66 29 54,72 2 3,77 19 35,85 

Proteção contra queda acidentais nas lâmpadas 17 32,08 33 62,26 3 5,66 0 0 
Nota: NA/NI: não se aplica / não informado. 
QUADRO 06 – CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DAS ESCOLAS VISITADAS. 
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3.4.5 Equipamentos e Utensílios 
	

Os manipuladores de alimentos foram questionados quanto aos 

equipamentos e utensílios destinados ao preparo da alimentação escolar, relatando 

se estavam em boas condições de uso e em quantidade adequada. Ao todo, houve 

34 relatos sobre equipamentos faltando ou que estavam inadequados. A relação dos 

itens faltantes e sem condições de uso mencionadas em cada visita, foram descritas 

no QUADRO 07. 

 

MUNICÍPIOS ESCOLA 

UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 
NECESSÁRIOS 

FALTAM SEM CONDIÇÕES 
DE USO 

Alto Piquiri CE Papa João XXIII - Panela de Pressão, 
Liquidificador 

Arapoti CE Coronel Costa Neto Liquidificador Freezer 

Campo 
Mourão CE Doutor Osvaldo Cruz Armários, pratos - 

Cândido de 
Abreu 

CE do Campo Faxinal de 
Catanduvas 

Liquidificador, Panela, 
Colher, Copos - 

Cruz Machado CE Estanislau Wrublewski Panela, caneca, 
colheres - 

Cruzeiro do 
Oeste CE Cruzeiro do Oeste - Panela de Pressão 

Curitiba CE La Salle Liquidificador e 
batedeira - 

Curiúva CE Profº Gabriel Rosa Panelas Novas e Copos - 
Engenheiro 

Beltrão CE Gabriel II Scipioni Panela e Colheres Exaustor, fogão e 
forno 

Goioerê CE Ribeiro de Campos Liquidificador Freezer estragado, 
geladeira ruim 

Guaraniaçu CE Desembargador Antonio 
Franco Ferreira da Costa Panelas, potes - 

Ibaiti CE Aldo Dallago Panela de pressão, 
talheres e canecas Liquidificador 

Iguaraçú CE Cyro Pereira de Camargo Panela de Pressão 
Grande - 

Irati CE Florestal Costa e Silva - Caldeira e batedeira 
Loanda CE Guilherme de Almeida Colher Grande - 

Mandaguari EE Vera Cruz 
Liquidificador, panela de 

pressão, utensílios, 
fogão 

Panela de pressão 

Paiçandu CE Heitor de Alencar Furtado Canecas e colheres Fogão, liquidificador 

Palmas CE Indígena Segso Tanhsá Panelas, talheres, 
mesas e cadeiras - 

Palmeira Colégio Estadual Agrícola Geladeira e Freezer - 

Palmital CE João Cavalli Da Costa Panela grande, 
liquidificador, armário Armário 
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Palotina CE Barão do Rio Branco - Liquidificador 

Peabiru CE 14 de Dezembro 
Panela de pressão, 
panelas grandes, 
canecas, pratos 

geladeira 

Piraí do Sul CE da Ressaca Padre Anchieta Liquidificador Forno 
Porecatu CE Malvino de Oliveira Liquidificador pequeno - 
Pranchita CE Julio Giongo Geladeira - 

Querência do 
norte CE Humberto de Campos Armário e Fogão Novo - 

Rancho Alegre 
do oeste CE Rancho Alegre d’Oeste Liquidificador, Exaustor - 

Salto do 
Itararé CE Gabriel Bertoni Espremedor de frutas Liquidificador 

Santa Amélia CE Vinicius de Morais Tanque para Limpeza Forno 

Santa Mariana CE Joaquim Maria Machado de 
Assis Panela Fogão, liquidificador 

Santa 
Terezinha do 

Itaipu 
CE Carlos Zewe Coimbra - Batedeira 

São Mateus do 
Sul CE Agrícola Casa Familiar Rural Panela de Pressão - 

Tibagi CE Professora Leopoldina 
Bittencourt Pedroso 

Geladeira, processador, 
panela de pressão - 

Turvo CE do Campo Faxinal da Boa Vista Liquidificador Fogão precisa de 
manutenção 

QUADRO 07 – RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS POR ESCOLA.	
 

3.4.6 Higienização Ambiental, Saneamento e Controle de Pragas 
 

Em relação à higienização ambiental, observou-se uma relação muito próxima 

entre as escolas que possuíam recipiente adequado, constituído de material de fácil 

limpeza, revestido com saco plástico, tampado e com acionamento em pedal para 

armazenamento do lixo, das que não possuíam, pois representaram 54,72% e 

45,28% respectivamente. Além disso, independentemente do recipiente utilizado 

100% das escolas retiravam o lixo diariamente ou sempre que necessário. 

Como pode ser observado no QUADRO 08, o controle de pragas e roedores 

era realizado por uma empresa especializada em 58,49% das localidades, contudo 

apenas 18,86% destas escolas possuíam documento comprovando a ação. 

Importante destacar que durante as visitas foi relatado pelos manipuladores e/ou 

observado pela equipe do CECANE PR evidências de roedores, baratas e insetos 

em 09 escolas, podendo ser os locais onde não havia controle integrado de pragas 

ou onde essa ação era realizada, porém com uma frequência inadequada para a 

necessidade. 
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Sobre o abastecimento de água nos CE, 06 instituições não possuíam 

abastecimento de água potável na rede pública, utilizando portanto uma rede 

alternativa. Nesses casos, seria necessário que a EEx e/ou gestão municipal 

realizasse análises para atestar a potabilidade da água, contudo 02 escolas 

relataram que a potabilidade foi atestada por laudos, enquanto 02 não souberam 

informar e 02 responderam negativamente. Além disso, também foi verificado se os 

CE com reservatório de água realizavam a higienização semestralmente, conforme 

recomendado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no qual encontrou-se 

quantidades muito parecidas sobre os locais que realizavam e não realizavam, 

sendo 49,06% e 39,62%, respectivamente. 

 
CONDIÇÕES HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL E SANEAMENTO 

  
Sim Não NA/ NI 

n % n % n % 
Lixo armazenado em recipiente 
adequado com saco plástico 29 54,72 24 45,28 0 0,00 

Retirada diária ou sempre que 
necessária do lixo 53 100,00 0 0,00 0 0,00 

Evidência de roedores, baratas 
e insetos 9 16,98 44 83,02 0 0,00 

Controle de pragas por empresa 
especializada 31 58,49 18 33,96 4 7,54 

Presença de documento na 
UAN de comprovação de 
controle de pragas 

10 18,86 17 32,07 26 49,05 

Água que abastece a UAN 
ligada à rede pública 45 84,90 6 11,32 2 3,77 

Presença de reservatório de 
água 49 92,45 2 3,77 2 3,77 

Realização de limpeza do 
reservatório a cada seis meses 26 49,06 21 39,62 6 11,32 

Nota: NA/NI: não se aplica / não informado. 
QUADRO 08 – CONDIÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL E SANEAMENTO DAS ESCOLAS 
VISITADAS. 

 

3.4.7 Área de Armazenamento de Alimentos 
 

A área de armazenamento utilizada em todas as escolas estaduais visitadas 

era um depósito localizado na própria instituição, próximo as cozinhas ou até mesmo 

um pouco afastado. Estes locais apresentavam algumas condições inadequadas, 

conforme pode ser observado no QUADRO 09, sendo as de maior frequência a falta 

de proteção nas aberturas inferiores das portas (98,11%), ausência de telas 
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milimétricas em todas as aberturas (52,83%) ou a existência de telas em apenas 

algumas aberturas (22,64%). 

Em sua maioria, estes locais estavam limpos, sem objetos em desuso ou 

estranhos ao local, arejados, com prateleiras laváveis e organizados de modo a 

permitir a circulação de ar entre as pilhas de alimentos, demonstrando que em geral 

os manipuladores seguiam as orientações de boas práticas de manipulação. 

 

ITENS VERIFICADOS 
SIM NÃO PARCIAL NA/NI 

n % n % n % n % 
Área de armazenamento limpa e organizada 33 62,26 9 16,98 11 20,75 0 0,00 
Área de armazenamento arejada 42 79,25 9 16,98 2 3,77 0 0,00 
Proteção nas aberturas inferiores das portas 0 0,00 52 98,11 1 1,89 0 0,00 
Janelas e aberturas possuem telas milimétricas 12 22,64 28 52,83 12 22,64 1 1,89 
Estrados fixos ou móveis para fácil acesso e 
higienização 18 33,96 27 50,94 4 7,55 4 7,55 

Alimentos dispostos de maneira que permita a 
circulação de ar 32 60,38 13 24,53 8 15,09 0 0,00 

Prateleiras laváveis 31 58,49 17 32,08 5 9,43 0 0,00 
Alimentos retirados de caixas de papelão 19 35,85 11 20,75 23 43,40 0 0,00 
Nota: NI/NA: não informado/não se aplica. 
QUADRO 09 – CONDIÇÕES DA ÁREA DE ARMAZENAMENTO DAS ESCOLAS VISITADAS. 

 

O armazenamento em temperatura controlada era constituído, em sua 

maioria, por geladeiras/congeladores em 53 UANs e/ou freezers em 48, localizados 

nas cozinhas ou depósitos de cada escola e podendo existir mais de um 

equipamento em cada lugar. A câmara fria foi encontrada em apenas 2 localidades, 

como ilustra o GRÁFICO 04, sendo o CE visitado em Porecatu e Santa Mariana. 

 

 
GRÁFICO 04 – EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAMENTO EM TEMPERATURA CONTROLADA 
PRESENTES NAS ESCOLAS ESTADUAIS VISITADAS. 

2 

48 
53 

Câmara Fria  Freezers Geladeiras/Congeladores 
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Além da existência e os tipos de equipamentos encontrados, analisou-se as 

suas condições de funcionamento e formas de armazenamento, os quais foram 

agrupados no QUADRO 10. Ressalta-se as maiores inadequações encontradas 

foram referentes aos gêneros armazenados sem etiqueta de identificação e o 

acúmulo de gelo nos equipamentos, correspondendo a 71,69% e 22,64%, 

respectivamente. 

  

CONDIÇÕES VERIFICADAS 
Sim Não Parcialmente NI/NA 

n % n % n % n % 

Quantidade suficiente para a demanda 36 67,92 11 20,75 6 11,32 0 0 
Bom estado de funcionamento, higiene e 
manutenção constante 

37 69,81 5 9,43 11 20,75 0 0 

Com acúmulo de gelo 12 22,64 31 58,49 10 18,86 0 0 
Presença de caixas de papelão 7 13,20 44 83,01 2 3,77 0 0 
Portas mantidas fechadas 51 96,22 2 3,77 0 0 0 0 
Gêneros armazenados estavam etiquetados 6 11,32 38 71,69 9 16,98 0 0 
Nota: NI/NA: não informado/não se aplica. 
QUADRO 10 - CONDIÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DE TEMPERATURA CONTROLADA NAS 
ESCOLAS ESTADUAIS VISITADAS. 

 

3.4.8 Controle de Qualidade e Estoque 
 

Dentre as medidas de controle da qualidade que devem ser realizadas nas 

UANs, verificou-se os procedimentos realizados durante o recebimento dos produtos 

e a forma de armazenamento destes, para isso conversou-se com os manipuladores 

ou com o responsável por estas atividades. 

Em dois CE não foi possível esse contato com o responsável, pois eles não 

estavam mais em horário de trabalho. Nas demais localidades, foi relatado realizar a 

conferência das características organolépticas (aparência, cor, odor, textura, 

consistência e integridade da embalagem) e do prazo de validade dos alimentos 

durante o recebimento em 48 e 50 escolas, respectivamente. Sendo que em 42 

unidades os manipuladores possuíam a orientação de que os alimentos reprovados, 

devido à má qualidade, deveriam ser devolvidos no ato do recebimento ou então 

separados, identificados e quantificados para providências posteriores. 

Em relação ao controle quantitativo dos gêneros alimentícios, 92,45% relatou 

realizar esse controle sobre os alimentos recebidos e 83,01% sobre os alimentos 

utilizados no preparo das refeições. Os métodos de controle de estoque mais 
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executados eram o sistema Primeiro que Vence é o Primeiro que Sai (PVPS) em 29 

escolas, seguido do sistema Primeiro que Entra é o Primeiro que Sai (PEPS) em 23 

unidades. Contudo, apesar desses métodos de controle acontecerem em 52 

unidades visitadas (sendo que em uma não foi possível coletar essa informação), 

ainda foram encontrados produtos fora do prazo de validade em 6 escolas. Destaca-

se ainda a identificação em 11 locais de produtos que não estavam na lista de 

compras e/ou no cardápio planejado. A relação e porcentagem de todas essas 

informações são apresentadas no QUADRO 11. 

 

AÇÕES DE CONTROLE VERIFICADAS Sim Não NI 
n % n % n % 

Verificação das características organolépticas 
durante o recebimento 48 90,56 3 5,66 2 3,77 

Verificação do prazo de validade 50 94,33 1 1,89 2 3,77 
Alimentos vencidos no momento da visita 6 11,32 46 86,79 1 1,89 
Produtos que não constavam na lista de compras 11 20,75 40 75,47 2 3,77 
Controle de estoque (PVPS ou PEPS) 52 98,11 0 0 1 1,89 
Controle quantitativo dos alimentos recebidos 49 92,45 3 5,66 1 1,89 
Controle quantitativo dos alimentos utilizados 44 83,01 8 15,09 1 1,89 
Nota: NI: não informado. 
QUADRO 11 – AÇÕES DE CONTROLE DE QUALIDADE REALIZADAS NAS ESCOLAS 
ESTADUAIS VISITADAS. 

 

Dentro do acompanhamento e controle da CANE sobre esses processos 

desenvolvidos in loco, houve a elaboração e distribuição para todas as instituições 

do Diário da Merendeira e do Manual de Boas Práticas de Manipulação. No Diário, 

deveriam ser preenchidos diariamente os cardápios planejados e o controle do 

número de refeições servidas e dos gêneros alimentícios utilizados nas preparações, 

os quais seriam posteriormente descritos no APE Eletrônico. Contudo, foi observado 

que nem todas as instituições possuíam e utilizavam esse documento, prejudicando 

na confiabilidade das informações uma vez que não desenvolviam o controle 

quantitativo e provavelmente informavam uma estimativa de consumo no APE. 

Enquanto que o Manual de Boas Práticas de Manipulação trazia os 

procedimentos adequados, de acordo com as normas da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA),  visando garantir a segurança dos alimentos. O 

Manual facilitaria o acesso à informação para aqueles que trabalham nas cozinhas 

escolares, demonstrando o risco de contaminação dos alimentos, como prevenir a 

transmissão de doenças aos consumidores (neste caso escolares) e a relevância do 

trabalho destes frente à essas questões. Nesse contexto investigou-se a existência 
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desse documento nas UANs, no qual 28 instituições responderam possuir o Manual, 

16 não souberam informar e 9 responderam negativamente. Importante destacar a 

quantidade de merendeiras que não souberam informar, pois demonstra que esse 

documento não foi disponibilizado a eles, sendo mantido na secretaria da escola 

como mera formalidade. 

3.4.9 Manipuladores de alimentos 
 

Além de todas as questões já pontuadas, verificou-se também durante as 

visitas a situação dos manipuladores de alimentos. Estes colaboradores eram em 

sua maioria servidores ou contratados da EEx (93%) e apenas 7% eram funcionários 

de uma empresa prestadora de serviços (GRÁFICO 05). Ressalta-se que o número 

de respostas (57) foi maior que a quantidade de escolas visitadas (53) porque 

alguns locais possuíam mais de uma forma de contratação do funcionário. 

Tendo em vista que a SEED possuía vínculo empregatício com estes 

funcionários de apenas duas maneiras, por meio de concurso público ou por 

contratação via Processo Seletivo Simplificado (PSS), acredita-se que nestes locais 

cujo relato foi da contratação por outra empresa, o que ocorreu foi uma falha no 

entendimento e, consequentemente, uma resposta não condizente com a realidade, 

sendo muito provavelmente que estes colaboradores tenham sido contratados pelo 

PSS. Devido à coleta dos dados ser mediante relatos dos envolvidos, sem a 

necessidade de comprovação documental, não havia a possibilidade de correção 

das informações. 

 

  
GRÁFICO 05 – RESPONSÁVEIS PELO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS 
ESTADUAIS VISITADAS. 

93%	

7%	

Merendeira	servidora/
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empresa	prestadora	de	
serviço	(n=4)	
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Em relação aos treinamentos sobre os procedimentos e processos para a 

realização de suas atividades, foi relatado em 36 localidades que as merendeiras já 

participaram dessa ação e em 12 que não, enquanto que 3 informaram a ocorrência 

parcial, ou seja, nem todas as merendeiras de uma unidade tiveram a oportunidade 

de receber a capacitação, sendo geralmente selecionado para participar apenas um 

representante daquele local. 

As capacitações proporcionadas pela SEED aos seus colaboradores, 

ocorriam na modalidade de EAD, incluindo para os manipuladores de alimentos, no 

qual o curso era intitulado de “Formação em Alimentação Escolar – Instruções 

Normativas” com a proposta de orientar as merendeiras sobre as ações do PEAE. 

Dentre as instituições que afirmaram terem recebido capacitação, muitas citavam 

exatamente este curso em EAD, demonstrando ter sido uma iniciativa que rendeu 

bons resultados.  

Por fim, avaliou-se o estado de saúde dos manipuladores e a presença de 

uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), pois também podem ser 

indicadores da qualidade higiênico sanitária dos alimentos. Nesse sentido, 

questionou-se se os exames médicos e laboratoriais eram realizados anualmente 

com todos os manipuladores, se possuíam uniformes e EPIs necessários para a 

execução de suas atividades, estando também em bom estado de conservação, 

além de observar se estavam livres de adornos. Estas informações são 

apresentadas no QUADRO 12, onde pode-se concluir ser uma questão que 

necessita de maior atenção e comprometimento dos manipuladores e da gestão. 

 

ITENS VERIFICADOS 
Sim Não Parcialmente NR/NV 

n % n % n % n % 

Uniformizados 14 26,41 18 33,96 16 30,18 5 9,43 

Realização de exames 8 15,09 42 79,24 0 0 3 5,66 

Livres de adornos 16 30,18 16 30,18 16 30,18 5 9,43 

NR/NV: Não respondeu / Não foi possível verificar. 
QUADRO 12 – CONDIÇÕES DE SAÚDE E OCUPACIONAIS DOS MANIPULADORES DE 
ALIMENTOS.  
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3.5 AVALIAÇÃO DA COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR 
 

Conforme mencionado anteriormente,  realizou-se uma análise da aquisição 

dos gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar executada pela SEED 

nos últimos anos. As informações correspondentes foram coletadas no Sistema de 

Gestão de Prestação de Contas (SIGPC), por meio dos registros anuais para 

prestação de contas, e analisadas em uma meta específica do CECANE PR em 

2016. 

A avaliação ocorreu sobre o período de 2012 a 2015 verificando as EExs em 

todo território nacional que adquiriam esses produtos, se cumpriam o art. 14 da Lei 

nº 11.947/2009 e categorizando-os por faixas, de acordo com a porcentagem de 

compra atingida. 

Em relação ao Estado do Paraná, o percentual atingido e a evolução da 

compra nesse período foi ilustrado no GRÁFICO 06. Pode-se observar um grande 

salto na porcentagem de aquisição do ano de 2013 para 2014, com o qual a SEED 

foi a primeira gestão estadual a alcançar mais de 50% na compra da AF, passando a 

ser fortemente referenciada nacionalmente pelo trabalho desenvolvido. Esse 

resultado foi alcançado devido ao alto potencial agrícola do estado, com 371.063 

estabelecimentos rurais, sendo 82% da agricultura familiar (BISCHOF, 2016), e a 

dedicação e empenho de toda a equipe da CANE, que frente aos inúmeros desafios 

foram encontrando soluções possíveis de serem aplicadas à realidade local e em 

acordo com as normas da legislação vigente. Nesse sentido, a pequena redução 

ocorrida em 2015 não pode ser atribuída a um único fator, mas sim um resultado 

influenciado por diversos segmentos como a organização das entidades 

representativas, o preço dos produtos (podendo não ser ter sido atrativo), o apoio da 

gestão, a morosidade na construção e publicação da chamada pública, dentre 

outros. 
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GRÁFICO 06 – PORCENTAGEM DE AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 
EXECUTADA PELA SEED. 

 

De acordo com as nutricionistas da gestão estadual, a chamada pública era 

realizada desde 2010, sempre por meio do Sistema Eletrônico da Merenda, onde as 

entidades representativas da agricultura familiar (cooperativas e associações) 

realizavam seu cadastro, inseriam seu projeto de venda e informavam os municípios 

e escolas que desejariam entregar. O próprio sistema calculava as quantidades 

finais de produtos, com base no per capta dos alimentos e no total de alunos para as 

localidades assinaladas, e efetuava a classificação das entidades representativas e 

suas propostas, de acordo com os critérios de seleção da legislação vigente. 

Esse processo sistematizado também foi um dos fatores decisivos para a 

evolução da aquisição da agricultura familiar, descrita no GRÁFICO 06, visto que 

seria um desafio enorme receber e selecionar os projetos de venda de mais de 20 

mil agricultores familiares para os 399 municípios do estado, com as mais diversas 

variações de sazonalidade e diversidade produtiva. 

Em 2017, o edital da chamada pública foi publicado no mês de março e 

contemplava mais uma inovação: uma forma de classificação e seleção das 

entidades representativas mais ágil e eficiente, que atendia aos critérios de seleção 

e evitava equívocos. Os critérios de seleção descritos na Resolução FNDE nº 

26/2013 e posteriormente, na Resolução nº 04/2015, sempre foram seguidos, porém 

com o passar dos anos percebeu-se uma participação majoritariamente de grandes 

cooperativas. Com o intuito de sanar essa questão e estimular a participação do 

pequeno agricultor familiar local, a nutricionista responsável pelas compras da AF 
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juntamente com a RT, elaboraram um sistema de pontuação para cada critério de 

seleção dos projetos de venda, deixando essa etapa do processo mais transparente. 

O FNDE promoveu este ano o concurso de Boas Práticas de Agricultura 

Familiar para a Alimentação Escolar, onde foram selecionados 25 relatos de 

experiências exitosas da compra da AF, com o objetivo de valorizar essas práticas e 

divulgá-las em todo país. A SEED foi uma das EEx vencedoras, assim como outros 

três municípios paranaenses. Importante ressaltar que esta foi a única 

representação estadual, em meio as demais 24 gestões municipais selecionadas, o 

que proporciona um grande reconhecimento do comprometimento de todos os 

envolvidos e, principalmente, o estímulo para continuar progredindo. 

O caderno especial lançado com as 25 experiências, contém também as 

informações sobre a execução da agricultura familiar em 2016 (o dado mais 

atualizado), divulgando que foram utilizados R$23.353.929,78 na aquisição dos 

gêneros alimentícios provenientes da AF, representando 32,61% do total do recurso 

repassado pelo FNDE no respectivo ano (BRASIL, 2017). A queda no percentual de 

compra ocorrida em 2016, pode ser atribuída à inabilitação do maior fornecedor de 

produtos orgânicos  da região. 

Nesse contexto, apesar dos diversos desafios existentes fica demonstrado 

que, com muita dedicação e estudo das possibilidades, a gestão vai encontrando 

formas de solucioná-los e melhorar cada vez mais o Programa. Uma comprovação 

desta questão pode ser encontrada com a publicação do edital de Chamamento 

Público de 2018 ter ocorrido em novembro de 2017. Dessa forma, pode-se realizar 

todas as etapas necessárias ao processo em tempo hábil para adquirir os produtos 

desde o primeiro dia letivo, podendo contemplar todo o ano escolar, situação que 

era uma das dificuldades existentes em todos esses anos, exemplificada pelo 

Chamamento Público de 2017 ter sido iniciado em março do referido ano, com um 

tempo de aproxmadamente um a dois meses para que os produtos pudessem ser 

entregues nas unidades, ou seja, inviabilizando o atendimento dos primeiros meses 

do ano com esses alimentos. 

Por fim, de forma a complementar o exposto, a equipe do CECANE PR 

procurou avaliar também a etapa final desse processo: o recebimento desses 

produtos nas escolas, verificando a qualidade, oferta, forma de entrega e 

dificuldades relatadas pela comunidade escolar. Todas as informações 

correspondentes serão detalhadas no tópico a seguir. 
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3.5.1 Recebimento de Produtos da Agricultura Familiar nas Escolas 
 

Conforme discutido anteriormente, foram visitados 53 CEs com o intuito de 

verificar a execução do PNAE. Durante esse acompanhamento, também investigou-

se o recebimento e utilização dos gêneros alimentícios provenientes da agricultura 

familiar. Nesse sentido, é importante salientar que as informações apresentadas 

corresponderam aos relatos dos manipuladores de alimentos e/ou responsáveis pelo 

recebimento dos produtos no momento da visita. 

Dentre as 53 unidades visitadas, 07 informaram não estarem recebendo 

produtos da agricultura familiar, provavelmente por essas visitas terem ocorrido no 

início do ano, período em que ainda não havia sido finalizado o chamamento 

público. Em relação aos que recebiam os produtos (46 escolas), foi solicitado a 

informação dos itens mais recebidos, os quais foram agrupados em categorias e 

apresentados no GRÁFICO 07. 

 

 
GRÁFICO 07 – CATEGORIAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MAIS RECEBIDOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR. 
 

Além disso, foi verificado se os alimentos eram entregues na quantia 

suficiente para atender a todos os escolares da unidade, sendo que em 08 

localidades essa resposta foi negativa, ou seja, os produtos chegavam em 

quantidade insuficiente para a demanda. Nessas situações, o relato foi de que esse 

problema não ocorria frequentemente, existindo apenas com determinados produtos 
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ou épocas do ano. Analisou-se ainda as dificuldades que as unidades poderiam 

apresentar para armazenar ou processar estes alimentos, entre os quais foram 

observados em 12 escolas, correspondendo a falta de espaço físico ou quantidade 

insuficiente de equipamentos de refrigeração. 

As entregas destes produtos ocorriam nas mais variadas formas: em carro, 

caminhão aberto ou caminhão fechado; acondicionado em caixas vazadas ou 

fechadas; embalados em sacos plásticos; em algumas situações com 

acondicionamento em temperatura controlada; etc. O recebimento e conferência dos 

produtos, quanti e qualitativamente, era realizado majoritariamente pelos 

manipuladores de alimentos (32 localidades) e, em menor escala por outros 

funcionários da escola (13 localidades), havendo situações onde era conferido pelos 

dois responsáveis. 

Em relação a opinião da comunidade escolar sobre a qualidade dos produtos 

recebidos, classificou-se as opiniões de acordo com o GRÁFICO 08. De modo geral, 

a comunidade estava satisfeita, havendo somente algumas unidades pontuais cujo 

relato foi diferente. Estes locais foram classificados como “regulares”, pois a má 

qualidade relatada ocorria para determinados produtos e épocas, não sendo 

frequentemente observada. Destaca-se os municípios de Cambará e Guairaçá que 

relataram uma qualidade ótima e ruim, respectivamente. 

 

 
Nota: NI/NA: não informado/não se aplica. 
GRÁFICO 08 – OPINIÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR EM RELAÇÃO A QUALIDADE DOS 
PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Diante do exposto, constatou-se que o PEAE apresenta um sistema de 

gerenciamento robusto e complexo que requer constante aprimoramento nos 

diversos setores envolvidos. Como comprovação dessa realidade, destacamos o 

método para realizar aquisição dos produtos provenientes da agricultura familiar, 

uma vez que utiliza--se do sistema informatizado, que no decorrer dos últimos anos 

vêm passando por constantes atualizações com o objetivo de atender melhor todos 

os envolvidos e, consequentemente, melhorar a qualidade da alimentação escolar. 

Esse aprimoramento tem proporcionado grande reconhecimento para toda a equipe 

da AE estadual, valorizando a dedicação dos envolvidos e estimulando novas ideias. 

Métodos como o sistema informatizado, devem ser empregados sempre que 

possível, uma vez que a SEED não dispõe de profissionais em quantidade suficiente 

para atuar em todo o Estado. Adequar o quadro técnico de nutricionistas, 

manipuladores de alimentos e demais funcionários necessários na equipe é 

extremamente importante e necessário para cumprir as determinações da legislação 

e garantir a qualidade da alimentação, contudo até alcançar esse propósito deve-se 

analisar alternativas para realizar um atendimento adequado aos escolares com os 

recursos humanos e financeiros existentes. Nesse contexto, compreende-se que as 

nutricionistas responsáveis pela rede estadual estavam atuando com essa 

concepção, um exemplo disso eram as capacitações desenvolvidas por meio da 

Educação à Distância, os quais estavam apresentando um resultado bastante 

positivo e continuariam sendo aplicados. 

As diversas mudanças na gerência da alimentação Escolar Estadual e 

redução da equipe técnica, contribuíram para que o ano em exercício apresentasse 

maior complexidade na operacionalização dos processos. Em contrapartida, 

visualizou-se algumas melhorias no trabalho desenvolvido nas escolas e nas 

adeqquações das UANs, quando comparado com os dados observados pelo 

CECANE PR no ano anterior. O que reforça a existência de alguns progressos na 

gestão do Programa. 

Por fim, pode-se observar que o CAE Estadual ainda apresentou algumas 

fragilidades em sua atuação, porém um pouco mais solicitos do que no ano anterior, 

sendo necessário mais tempo para continuar fomentando a relação e, com isso, 

poder assessorar o conselho nas suas especificidades, com melhor receptividade. 
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Para o avanço contínuo do PNAE, acredita-se que são necessárias ações de 

assessoria e formação contínuas junto a este público para que o Programa possa 

atender ao objetivo proposto. Porém salienta-se que mesmo com as inúmeras 

dificuldades jurídicas, distâncias geográficas e dimensões dos processos de compra, 

pode-se considerar esta como uma política de sucesso pelo atendimento com uma 

alimentação adequada a mais de um milhão de escolares em todo o Estado. 
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ANEXO 1 – LISTA DE PRESENÇA 
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ANEXO 2 – QUESTIONÁRIO DE VISITA ÀS ESCOLAS 

ESCOLAS	–	IDENTIFICAÇÃO	–	Nome	da	escola:	
_________________________________________________________	
Dia	da	visita:	___/___/_______	
	
BLOCO	A	–	VISITA	A	ESCOLA	

	
BLOCO	A1	–	INFORMAÇÕES	GERAIS	E	USUÁRIOS	DO	PROGRAMA	

A1.1.	Área	de	localização:									(	1	)Urbana									(	2	)	Rural	
	
A1.2.	Rede	a	que	pertence	a	escola:						(	1	)		Pública	Municipal						(	2	)		Pública	Estadual			
(	3	)		Particular	Filantrópica					(	4	)		Particular	Comunitária				(	5	)	Particular	Confessional	
	
A1.3.	A	escola	está	localizada	em	área	indígena	ou	remanescente	de	quilombos?	
(	1)	Sim,	Indígena										(	2	)	Sim,	Quilombola												(	3	)	Não	
	
A1.4.	Qual	o	alunado	matriculado	na	escola?		

Creche	 	
Pré-escola	 	
Ensino	Fundamental	 	
Ensino	médio	 	
EJA	–	Educação	de	Jovens	e	Adultos	 	
Programa	Mais	Educação	 	
AEE	–	Atendimento	Educacional	Especializado	 	

	
A1.5.		A	escola	atende	estudantes	com	necessidades	alimentares	especiais?	
(	1	)	Sim									(	2	)	Não	

A	1.6.	Quais	as	patologias	diagnosticadas?	
(	1)			Diabetes	mellitus							(2)	Alergia	Alimentar				(3)	Doença	Celíaca					
(4)	Dislipidemias	e	hipertensão	arterial						(5)	Intolerância	à	Lactose	
	

A1.1.___	
	
A1.2.___	
	
	
A1.3.___	
	
	
A1.4.___	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
A1.5.___	
	
	
A1.6.___	

	
BLOCO	A2	–	ESTUDANTES	EM	TEMPO	INTEGRAL	

A2.1.	A	escola	participa	de	qual	programa?	
(	1)	Programa	Mais	Educação			(	2)	Escola	em	Tempo	Integral		(3)	Ensino	Médio	Integral	
	
A2.2.	Qual	o	total	de	alunos	em	período	integral	na	escola?	________	_____	
	
A	2.3.	Caso	não	participe	de	programa	em	tempo	integral,	pule	essas	perguntas	até	o	bloco	A3:	
	
A2.3.1.	Existe	cardápio	elaborado	por	nutricionista	habilitado,	que	contenha	no	mínimo	3	
(três)	refeições?			
(	1	)	Sim									(	2	)	Não	
	
A2.3.2.	A	escola	possui	refeitório	adequado	para	o	fornecimento	de,	no	mínimo,	3	(três)	
refeições	diárias?					
(	1	)	Sim									(	2	)	Não	
	
A2.3.3.	A	escola	possui	cozinha	adequada	para	o	fornecimento	de,	no	mínimo,	3	(três)	
refeições	diárias?						
	(	1	)	Sim									(	2	)	Não	
	
A	2.3.4.	A	escola	inseriu	o	tema	Alimentação	Saudável	e	Adequada	em	seu	Plano	Político	
Pedagógico	–	PPP?							(	1	)	Sim									(	2	)	Não	

A2.1._____	
	
	

A2.2._____	
	

A2.3._____	
	

A2.3.1.___	
	
	

A2.3.2.___	
	
	

A2.3.3.___	
	
	

A2.3.4.___	
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BLOCO	A3	–	CONSELHO	DE	ALIMENTAÇÃO	ESCOLAR	-CAE	
A3.1.	A	comunidade	escolar	sabe	da	existência	do	CAE	–	Conselho	de	Alimentação	Escolar?				
							(	1	)	Sim				(	2	)	Não	
	
A3.1.1	Se	sim,	o	CAE	visita	a	escola?				(	1	)	Sim				(	2	)	Não	

A3.1._____	
	
	

A3.1.1____	

 
BLOCO	A4-	EDUCAÇÃO	ALIMENTAR	E	NUTRICIONAL	

A4.1	Quem	é	o	responsável	pelo	desenvolvimento	dessa(s)	estratégia(s)?	
_____________________	
	
A4.1.1.	Se	sim,	quais	estratégias	são	desenvolvidas?	

Estratégias	 Frequência	
(1)	 Oferta	da	alimentação	adequada	e	saudável	na	escola;	 	
(2)	 Formação	de	pessoas	envolvidas	direta	ou	indiretamente	com	a	

alimentação	escolar;	
	

(3)	 Articulação	 com	 outros	 setores,	 tais	 como	 saúde	 (Programa	
Saúde	na	Escola),	Assistência	Social,	Agricultura;	

	

(4)	 Dinamização	 do	 currículo	 escolar,	 tendo	 por	 eixo	 temático	 a	
alimentação	e	nutrição;	

	

(5)	 Promoção	 de	 metodologias	 inovadoras	 para	 o	 trabalho	
pedagógico;	

	

(6)	 Favoreçam	 os	 hábitos	 alimentares	 regionais	 e	 culturais	
saudáveis;	

	

(7)	 Promoção	 da	 utilização	 de	 produtos	 orgânicos	 e/ou	
agroecológicos	e	da	sociobiodiversidade;	

	

(8)	 Utilização	 do	 alimento	 como	 ferramenta	 pedagógica	 nas	
atividades	de	EAN;	

	

(9)	 Cultivo	de	horta	escolar	com	caráter	pedagógico	para	promoção	
de	EAN	

	

(10)	 Outros	-	descrever:	 	

	
A4.2.	Existe	horta	na	escola	?	(	1	)	Sim				(	2	)	Não	
EXTRA	A4.2.	A	horte	tem	caráter	pedagógico?	(	1	)	Sim				(	2	)	Não	

A4.1._____	
	
	
	
A4.1.1____	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
A4.2.	____	
EXTRA	
A4.2._____	
	

	
BLOCO	A5	–	OFERTA	DA	ALIMENTAÇÃO	ESCOLAR	

A5.1.		Houve	falta	da	alimentação	escolar	no	exercício	analisado?				(	1	)	Sim				(	2	)	Não	
	
A5.1.1.	Se	sim,	por	quanto	tempo?	_______________	
	
A5.1.2.	O	que	ocasionou	a	falta	da	alimentação	escolar?	______________	
	
A5.1.3	.	Existe	cardápio	elaborado	para	a	escola?		(	1	)	Sim				(	2	)	Não	
	
A5.1.4.	Existe	cardápio	especial	para	estudantes	com	necessidades	alimentares	especiais,	
como	alergias	alimentares,	doença	celíaca,	intolerância	à	lactose,	diabetes,	hipertensão,	etc.?	
(	1	)	Sim				(	2	)	Não	
	
A5.1.5.	Quem	é	o	responsável	pela	elaboração	do	cardápio	da	alimentação	escolar	servida	na	
escola?	
(	1	)	Nutricionista	RT	da	EEx				(	2	)	Outro:____________________________	
	
A5.1.6.	O	cardápio	elaborado	é	cumprido?					(	1	)	Sim				(	2	)	Não	
	
A5.1.6.1.	Se	não,	por	que	o	cardápio	não	é	cumprido?	

A5.1._____	
	

A5.1.1.___	
	

A5.1.2.___	
	
	

A5.1.3.___	
	

A5.1.4.___	
	
	

5.1.5._____	
	
	

A5.1.6.___	
	

A5.1.6.1.__	
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(1)	Problemas	no	processo	de	compras	(2)	Falta	de	Planejamento	
(3)	Ausência	de	merendeira(o)	ou	cozinheira	(o)					(4)	Irregularidade	na	entrega	dos	gêneros	
alimentícios	na	escola					(	5)Estrutura	inadequada	da	escola	para	a	realização	das	preparações	
previstas	no	cardápio									(6)Imprevistos	tais	como:	falta	de	água,	luz,	gás,	entre	outros	
 
	A5.1.7.	Onde	fica	disponibilizado	o	cardápio?	
(1)	Refeitório					(2)		Cozinha					(3)	Sala	da	direção	da	escola			(4)	Mural	da	escola	
	
A5.1.8.	Há	visita	da	nutricionista	da	EE	na	escola?		
	(	1	)	Sim,	da	EEx					(	2	)	Sim,	da	empresa						(	3	)	Não						(4)		Não	possui	nutricionista	
	
A5.1.9.		A	escola	recebe	doação	de	gêneros	alimentícios?				(	1	)	Sim				(	2	)	Não	
	
A5.1.10.	O	nutricionista	tem	conhecimento	da	doação	dos	gêneros	alimentícios? (	1	)Sim	(	2	
)Não 

A5.1.11.	Os	produtos	doados	são	contemplados	no(s)	cardápio(s)	elaborado(s)?		(	1	)	Sim	(	2	)	

Não 
	
A5.1.12	Onde	é	consumida	a	alimentação	escolar	pelos	alunos?				(	1	)	Refeitório			(	2	)	Sala	de	
Aula				(	3	)	Pátio	da	escola			(	4	)	Outro:	____	_______________________________	
	
EXTRA	A5.1.12	Observações	sobre	as	condições	físicas:	
	
A5.1.13	É	realizado	controle	do	número	de	refeições	servidas	diariamente?	 	 	 	(	1	)	Sim				(	2	)	
Não	
	
A5.1.14.	No	caso	de	gestão	 terceirizada,	é	 realizado	controle	da	quantidade	das	porções	por	
refeições	servidas	diariamente	aos	alunos? (	1	)	Sim				(	2	)	Não	
	
A5.1.15.	Existe	comércio	de	alimentos	na	escola	ou	nas	cercanias	da	escola? (	1	)	Sim				(	2	)	Não	
	
EXTRA5.15.	Os	Alunos	têm	acesso	a	esses	alimentos?	(	1	)	Sim				(	2	)	Não	

	
	
	
	

A5.1.7.___	
	
	

A5.1.8.___	
	

A5.1.9.___	
	

A5.1.10.__	
	
	

A5.1.11.__	
	

A5.1.12.__	
	
	

A5.1.13.__	
	

A5.1.14.__	
	
	

A5.1.15.__	
	

EXTRA	
5.15___	

	
BLOCO	EXTRA	–	ADESÃO	

EXTRA	AD.a:	Houve	aplicação	do	Teste	de	Aceitabilidade	na	Unidade?	(	1	)	Sim				(	2	)	Não	
	
EXTRA	AD.b:	Se	sim,	qual	preparação	e	quais	resultados?	(	3	)	Não	se	aplica	
	
EXTRA	AD.c:	Como	é	a	aceitação	dos	alimentos	pelos	escolares?	(Opinião	da	escola)	
	
EXTRA	AD.d:	Quais	são	os	alimentos	mais	aceitos?	Por	quê?	
	
EXTRA	AD.e:	Quais	são	os	alimentos	de	difícil	adesão?	Por	quê?	

EXTRA	AD.a___	
	

EXTRA	AD.b	__	
	

EXTRA	AD.c___	
	

EXTRA	AD.d__	
	

EXTRA	AD.e___	

	
BLOCO	EXTRA	–	ESTADO	

EXTRA	EST.a:	Há	uso	APE	eletrônico?		(	1	)	Sim				(	2	)	Não	
	
EXTRA	EST.b:	Quem	é	o	responsável	pelo	sistema?	(	3	)	Não	se	aplica	
	
EXTRA	EST.c:	Quais	as	opiniões	sobre	o	APE?	
	
EXTRA	EST.d:	Tem	sugestões	para	melhoria	do	sistema?	

EXTRA	EST.a	_	
	

EXTRA	EST.b	_	
	

EXTRA	EST.c	_	
	

EXTRA	EST.d	_	
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BLOCO	B	-	UNIDADE	DE	ALIMENTAÇÃO	E	NUTRIÇÃO	–	UAN	e	Armazenamento	
B1.	Onde	é	preparada	a	alimentação	escolar?	(	1	)	Na	escola	visitada	(	2	)	Em	cozinha-piloto	da	
EE	
(	3	)	Em	cozinha	de	empresa	(	4	)	Outro:	_____________________	
	
B2.	Quem	são	os	manipuladores	de	alimentos	na	UAN?	
(	1	 )	merendeira	 servidora/contratada	da	Entidade	Executora	 (	2	 )	merendeira	contratada	por	
empresa	prestadora	de	serviços	(	3	)	outros	profissionais	da	escola	(no	caso	de	UAN	localizada	
em	escola).	
	
B3.	Existe	Manual	de	Boas	Práticas	para	a	escola?	(somente	é	necessário	se	a	alimentação	for	
preparada	na	escola). (	1	)	Sim				(	2	)	Não	
	

B4.	MANIPULADORES	
B4.1.	Os manipuladores recebem algum treinamento para a realização de suas 
atividades? 	
(	1	)	Sim				(	2	)	Não			(	3	)	Parcialmente	
 
B4.2.	Todos	os	manipuladores	estão	uniformizados	(uniforme	limpo,	proteção	para	os	cabelos	
e	sapatos	fechados)?		(	1	)	Sim				(	2	)	Não			(	3	)	Parcialmente	
	
EXTRAB4.2.	Quais	os	materiais	de	uniforme	e	EPI	os	manipuladores	possuem?	
	
	
B4.3	Os	manipuladores	realizam	exames	médicos	e	laboratoriais	pela	EEx?		
(	1	)	Sim				(	2	)	Não			(	3	)	Parcialmente	
	
B4.4	Os	manipuladores	estão	LIVRES	de	adornos	(brincos,	pulseiras,	alianças,	relógios,	colares,	
anel,	piercings),	barba	e	unhas	grandes?					(	1	)	Sim				(	2	)	Não			(	3	)	Parcialmente	
	

B5.	EDIFÍCIOS	E	INSTALAÇÕES	DA	ÁREA	DE	PREPARO	DE	ALIMENTOS	
B5.1.	A	UAN	encontra-se	limpa,	organizada,	SEM	A	PRESENÇA	de	restos	de	alimentos,	lixo,	
objetos	em	desuso	e	estranhos	ao	local,	indícios	da	presença	de	animais,	etc.?	
(	1	)	Sim				(	2	)	Não			(	3	)	Parcialmente	
	
B5.2.	O	piso	da	área	de	produção	apresenta-se	em	bom	estado	de	conservação,	SEM	
PRESENÇA	de	sujidades,	rachaduras,	bolor	e	descolamento?	
(	1	)	Sim				(	2	)	Não			(	3	)	Parcialmente	
	
B5.3.	O	piso	é	lavável	e	de	fácil	higienização?	(	1	)	Sim				(	2	)	Não			(	3	)	Parcialmente	
	
B5.4.	Os	ralos	são	de	fácil	limpeza,	dotados	de	mecanismos	de	fechamento,	possuindo	grelhas	
com	proteção	telada	ou	outro	dispositivo	que	impeça	a	entrada	de	roedores	e	de	baratas?	
(	1	)	Sim				(	2	)	Não			(	3	)	Parcialmente	
	
B5.5.	As	paredes	e	divisórias	são	de	cores	claras,	constituídas	de	material	e	acabamento	lisos,	
impermeáveis,	laváveis	e	em	bom	estado	de	conservação	(sem	presença	de	bolor,	umidade,	
descascamento,	descolamento	e	rachaduras)?	
(	1	)	Sim				(	2	)	Não			(	3	)	Parcialmente	
	
B5.6.	O	forro	ou	teto	apresenta	acabamento	liso,	impermeável,	lavável,	de	cor	clara	e	em	bom	
estado	de	conservação	(sem	presença	de:	sujidades,	umidade,	bolor,	descascamento	e	
descolamento)?		
(	1	)	Sim				(	2	)	Não			(	3	)	Parcialmente	
	
B5.7.	As	portas	possuem	proteção	nas	aberturas	inferiores	para	impedir	a	entrada	de	insetos	

	B1.______	
	
	
B2._______	
	
	
	
B3._______	
	
	
	
B4.1._____	
	
	
B4.2._____	
	
	
EXTRA	
B4.2_____	
	
B4.3._____	
	
	
B4.4._____	
	
	
	

	
B5.1.______	

	
	
	
B5.2._____	

	
	

	
B5.3._____	

	
	

B5.4._____	
	
	

	
B5.5._____	

	
	
	

B5.6._____	
	
	
	

B5.7._____	
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e	roedores?	
(	1	)	Sim				(	2	)	Não			(	3	)	Parcialmente	
	
B5.8.	As	portas	e	janelas	são	dotadas	de	telas	milimétricas	de	fácil	higienização	e	mantidas	em	
bom	estado	de	conservação	(sem	a	presença	de:	furos,	acúmulo	de	sujidades	e	gordura,	
descolamento	da	borda)?	
(	1	)	Sim				(	2	)	Não			(	3	)	Parcialmente	
	
B5.9.	Quando	posicionadas	sobre	áreas	de	manipulação	de	alimentos,	as	lâmpadas	são	
dotadas	de	sistema	de	segurança	contra	quedas	acidentais?	
(	1	)	Sim				(	2	)	Não			(	3	)	Parcialmente	

B5.8._____	
	
	
	

B5.9._____	
	

	
BLOCO	C	–	EQUIPAMENTOS	E	UTENSÍLIOS	

C1.	A	UAN	está	equipada	com	todos	os	utensílios	necessários	à	manipulação	dos	alimentos	
destinados	ao	preparo	da	alimentação	escolar,	em	condições	de	uso?	OBS:	destinar	a	pergunta	
aos	manipuladores	de	alimentos.				(	1	)	Sim				(	2	)	Não		(	3	)	Parcialmente	
	
EXTRAC1.	Se	não:	
Faltam:______________________________________________________________________	
Sem	condições	de	
uso:_________________________________________________________________________	

C1.______	
	
	

	
BLOCO	D	–	HIGIENIZAÇÃO	AMBIENTAL,	SANEAMENTO	E	CONTROLE	DE	PRAGAS	

D1.	HIGIENE	AMBIENTAL	E	SANEAMENTO:	
	D1.1.	O	lixo	é	disposto	adequadamente	em	recipientes	constituídos	de	material	de	fácil	
limpeza,	revestidos	com	sacos?		(	1	)	Sim				(	2	)	Não	
 
D1.2.	A	área	de	lixo	externa	é	isolada	ou	tratada	de	forma	a	evitar	contaminação?	(	1	)	Sim				(	2	
)	Não	
	
D1.3.	O	lixo	é	retirado	diariamente	e/ou	sempre	que	necessário?	(	1	)	Sim				(	2	)	Não	
	
D1.4.	Existem	evidências	de	roedores,	baratas	e	insetos?		(	1	)	Sim				(	2	)	Não	
	
D1.5.	Existe	reservatório	de	água?	(	1	)	Sim				(	2	)	Não	
	
D1.6.	É	lavado	a	cada	6	meses?	(item	4.4.4	da	RDC	n°	216/ANVISA)		(	1	)	Sim				(	2	)	Não		
	
D1.7.	Existe	sistema	de	filtragem	da	água	na	escola?		(	1	)	Sim				(	2	)	Não	
	

D2.	CONTROLE	DE	PRAGAS:	
D2.1.	É	feito	controle	de	pragas	e	roedores	por	equipe	especializada?	
(	1	)	Sim	(	2	)	Não	(	3	)	Não	se	aplica	
D2.2.	Se	sim,	existem	na	UAN	documentos	que	comprovem	o	controle	integrado	de	pragas	e	
vetores?	
(	1	)	Sim	(	2	)	Não	(	3	)	Não	se	aplica	
D2.3.	A	água	que	abastece	a	UAN	é	ligada	à	rede	pública	de	abastecimento?	
(	1	)	Sim	(	2	)	Não	(	3	)	Não	se	aplica	
D2.4.	Se	não,	a	rede	alternativa	tem	sua	potabilidade	atestada	por	laudos?	
(	1	)	Sim	(	2	)	Não	(	3	)	Não	se	aplica	

	
D1.1._____	
	
	
D1.2._____	
	
D1.3._____	

	
D1.4._____	
	
D1.5._____	

	
D1.6._____	
	
D1.7._____	

	
	
	

	
D2.1._____	
	
D2.2._____	
	
D2.3._____	
	
D2.4._____	

	

	
BLOCO	E	–	ÁREA	DE	ARMAZENAMENTO	

E1.	ÁREA	DE	ARMAZENAMENTO	
E1.1.	A	área	de	armazenamento	visitada	está	localizada:	
(	1	)	Em	depósito	localizado	na	escola	(	2	)	Em	armários	da	cozinha	(	3	)	Em	depósito	central	da	
Entidade	Executora(	4	)	Em	depósito	de	empresa	prestadora	de	serviços	(	5	)	Em	outro	local	

	
	

E1.1.______	
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E2.	ÁREA	DE	ARMAZENAMENTO	EM	TEMPERATURA	CONTROLADA	
E2.1.	A	área	de	armazenamento	e	os	seus	arredores	encontram-se	limpos,	organizados,	SEM	A	
PRESENÇA	de	 restos	de	alimentos,	 lixo,	objetos	em	desuso	e	estranhos	ao	 local,	 indícios	da	
presença	de	animais,	etc.?	
(	1	)	Sim				(	2	)	Não	(	3	)	Parcialmente	(	4	)	NA	
	
E2.2.	A	área	de	armazenamento	é	arejada,	de	modo	a	permitir	a	circulação	de	ar?	
(	1	)	Sim				(	2	)	Não	(	3	)	Parcialmente	(	4	)	NA	
	
E2.3.	As	portas	possuem	proteção	nas	aberturas	inferiores	para	impedir	a	entrada	de	insetos	e	
roedores?	
(	1	)	Sim				(	2	)	Não	(	3	)	Parcialmente	(	4	)	NA	
	
E2.4.	As	janelas	e	quaisquer	aberturas	estão	protegidas	com	telas	milimétricas?	
(	1	)	Sim				(	2	)	Não	(	3	)	Parcialmente	(	4	)	NA	
	
EXTRAE2.4.	 As	 telas	 milimétricas	 são	 mantidas	 em	 bom	 estado	 de	 conservação	 (sem	 a	
presença	de:	furos,	acúmulo	de	sujidades	e	gordura,	deslocamento	da	borda)?		
(	1	)Sim	(	2	)	Não	(	3	)	Parcialmente	(	4	)	NA	
	
E2.5.	Existem	estrados	fixos	ou	móveis	que	permitam	fácil	acesso	para	a	higienização?	
(	1	)	Sim				(	2	)	Não	(	3	)	Parcialmente	(	4	)	NA	
	
E2.6.	Os	 alimentos	 estão	 dispostos	 em	prateleiras	 de	 forma	 que	 permita	 a	 circulação	 de	 ar	
entre	as	pilhas?	
(	1	)	Sim				(	2	)	Não	(	3	)	Parcialmente	(	4	)	NA	
	
E2.7.	As	prateleiras	são	laváveis?	
(	1	)	Sim				(	2	)	Não	(	3	)	Parcialmente	(	4	)	NA	
	
E2.8.	No	caso	de	depósito,	os	alimentos	são	retirados	das	caixas	de	papelão	e/ou	madeira	em	
que	são	recebidos?	
(	1	)	Sim				(	2	)	Não	(	3	)	Parcialmente	(	4	)	NA	
	

E3.	EXISTE	ÁREA	DE	ARMAZENAMENTO	EM	TEMPERATURA	CONTROLADA?	
E3.1.	Existe	área	de	armazenamento	em	temperatura	controlada?	
(	1	)	Câmara	fria	(	2	)	Freezers	(	3	)	Geladeiras/Congeladores	(	4	)	Não	
	
E3.2.	Em	número	suficiente	para	atender	a	demanda?				(	1	)	Sim				(	2	)	Não	(	3	)	Parcialmente	
	
E3.3.	Apresentam-se	em	bom	estado	de	funcionamento	(borracha	em	perfeito	estado),	
higiene	e	manutenção	constante?				(	1	)	Sim			(	2	)	Não				(	3	)	Parcialmente	
	
E3.4.	Há	acúmulo	de	gelo?				(	1	)	Sim			(	2	)	Não	(	3	)	Parcialmente	
	
E3.5.	Existem	caixas	de	papelão	em	áreas	de	armazenamento	sob	ar	frio?			(	1	)	Sim	(	2	)	Não	(	3	
)	Parcialmente	
	
E3.6.	As	portas	dos	equipamentos	de	refrigeração	são	mantidas	fechadas?	(	1	)	Sim	(	2	)	Não	(	3	
)	Parcialmente	
	
E3.7.	Os	gêneros	armazenados	estão	etiquetados,	 informando	o	nome	do	produto,	prazo	de	
validade	de	acordo	com	a	rotulagem	original	e	prazo	de	utilização	de	acordo	com	os	critérios	
de	uso?	
(	1	)	Sim			(	2	)	Não				(	3	)	Parcialmente	

	

	
	
	
E2.1._____	
	
	
E2.2._____	
	
	
E2.3._____	
	
	
E2.4._____	
	
	
EXTRA	
AE2.4_____	
	
	
E2.5.______	
	
	
E2.6.______	
	
	
E2.7.______	
	
	
E2.8.______	
	
	
	
	
	
E3.1._____	
	
	
E3.2._____	
	
E3.3._____	
	
	
E3.4._____	
	
E3.5._____	
	
E3.6._____	
	
E3.7._____	
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BLOCO	F	–	CONTROLE	DE	QUALIDADE	E	ESTOQUE		
F1.	CONTROLE	DE	QUALIDADE:	

F1.1.	 No	 ato	 de	 recebimento	 dos	 gêneros	 alimentícios	 são	 verificadas	 as	 características	 dos	
alimentos	 como	 aparência,	 cor,	 odor,	 textura,	 consistência,	 bem	 como	 a	 integridade	 da	
embalagem?	
(1)	Sim		(2)	Não	
 
F1.2.	É	verificado	o	prazo	de	validade	nos	rótulos	dos	alimentos	no	momento	do	recebimento?	
(	1	)	Sim				(	2	)	Não	
	
F1.3.	 Os	 produtos	 reprovados	 são	 devolvidos	 no	 ato	 do	 recebimento	 ou	 segregados,	
identificados	e	quantificados	para	providências	posteriores?				(	1	)	Sim				(	2	)	Não	
	
F1.4.	No	momento	da	visita	foram	identificados	produtos	fora	do	prazo	de	validade?		(1)	Sim		(2)	
Não	
	
F1.5.	No	momento	da	visita	foram	identificados	produtos	que	não	estavam	na	lista	de	compras	
e/ou	no	cardápio	planejado?				(	1	)	Sim				(	2	)	Não	
	
F1.6.	No	momento	da	visita	foram	identificados	produtos	proibidos	e/ou	restritos?	(	1	)	Sim				(	2	
)	Não	
	
F1.7.	Como	é	realizado	o	controle	de	estoque?	
(1)	Primeiro	que	entra	é	o	primeiro	que	sai	–	PEPS						(2)	Primeiro	que	vence	é	o	primeiro	que	sai	-	
PVPS	
	(3)	Não	é	realizado	controle	de	estoque																								(4)	Outro:	
	
F1.8.	É	realizado	controle	quantitativo	dos	gêneros	que	a	escola	recebeu?		(	1	)	Sim				(	2	)	Não	
	
F1.9.	 É	 realizado	 controle	 quantitativo	 dos	 gêneros	 que	 a	 escola	 utilizou	 para	 o	 preparo	 das	
refeições?		
(	1	)	Sim				(	2	)	Não	
	

	
	

F1.1.____	
	
	

F1.2.____	
	
	

F1.3.____	
	
	

F1.4.____	
	

F1.5.____	
	
	

F1.6.____	
	
	

F1.7.____	
	
	

F1.8.____	
	

F1.9.____	
	

	
BLOCO	EXTRA-AGRICULTURA	FAMILIAR	

EXTRA	AF.1:	A	Escola	recebe	produtos	da	Agricultura	Familiar?	(	1	)	Sim		(	2	)	Não	
	
EXTRA	AF.2:	Cite	Os	principais	produtos:	(	3	)	Não	se	aplica	
		
EXTRA	AF.3:	Os	alimentos	são	suficientes	para	atender	os	escolares?		(	1	)	Sim		(	2	)	Não	(	3	)	Não	
se	aplica	
	
EXTRA	AF.4:	Como	é	feita	a	entrega	destes	produtos	na	Escola?	Como	é	o	transporte	destes	
alimentos?	(	3	)	Não	se	aplica	
	
EXTRA	AF.5:	Quem	realiza	o	controle	de	entrega	destes	produtos	e	como	é	feito?	(	3	)	Não	se	
aplica	
	
EXTRA	AF.6:	Há	alguma	dificuldade	de	armazenamento	ou	processamento	destes	alimentos	
específicos?	(	3	)	Não	se	aplica	
	
EXTRA	AF.7:	Qual	a	opinião	da	comunidade	escolar	em	relação	a	qualidades	destes	produtos?		
(	3	)	Não	se	aplica	

EXTRA	
AF1_____	

	
EXTRA	

AF2_____	
	

EXTRA	
AF3______	

	
EXTRA	
AF4______	

	
EXTRA	

AF5______	
	

EXTRA	
AF6______	

	
EXTRA	

AF7______	
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RESUMO 
 

Em 2009, a Lei nº 11.947, que dispõe sobre o atendimento da 
alimentação escolar, inovou ao incluir dentre suas diretrizes a participação da 
agricultura familiar no processo de abastecimento dos alimentos ofertados nas 
refeições.  

Segundo o Art. 14 da referida Lei “(...) do total dos recursos 
financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo 30% (trinta 
por cento) deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios 
diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas 
organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as 
comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas (BRASIL, 
2009)1.”  

Neste âmbito, o documento que ora se apresenta é o resultado de 
uma ação de assessoramento ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE) sustentado pela parceria entre a Autarquia e o Centro 
Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar do estado do Paraná 
(CECANE-PR). 

A primeira parte do trabalho buscou, nos estados brasileiros, as 
tendências generalistas da compra da agricultura familiar do PNAE sob a 
influência de variáveis selecionadas para a composição de um painel. Entre os 
achados mais expressivos encontrou-se que a ausência de terceirização, 
utilização de chamada pública, oferta semanais de porções de frutas e 
verduras e especialmente a aquisição destes produtos em anos anteriores são 
os fatores que apoiam a realização da compra, na maioria dos estados. 
Ademais, esta seção trás uma discussão sobre a relação que parece existir 
entre uma execução positiva e o porte do município, atentando para a 
necessidade de se pensar formatos diferenciados de operacionalidade para os 
casos. 

 A segunda, pautada na investigação das principais diferenças 
entre os municípios que nunca compraram da agricultura familiar e os que 
sempre compraram, evidenciou-se o desencadeamento, correlação e 
codependência dos fatores de influências escolhidos para análise. Além disso, 
pode-se concluir que a adoção de medidas mínimas por parte da gestão para 
dissolver obstáculos simples, à exemplo do acesso a emissão de nota fiscal e 
incentivo à logística, são capazes de produzir desenvolvimento significativo. O 
que por sua vez aponta para a hipótese da superficialidade do efeito de um 

																																																													
1 BRASIL.	Lei	n.°	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	as	Leis	nos	10.880,	de	9	de	
junho	de	2004,	11.273,	de	6	de	fevereiro	de	2006,	11.507,	de	20	de	julho	de	2007;	revoga	dispositivos	
da	Medida	Provisória	nº	2.178-36,	de	24	de	agosto	de	2001,	e	a	Lei	nº	8.913,	de	12	de	julho	de	1994;	e	
dá	outras	providências.	Diário	Oficial	 [da]	República	 Federativa	do	Brasil.	 Brasília,	DF	Pg.	 55.	 Seção	3.	
Diário	 Oficial	 da	 União	 DOU	 de	 27/10/2016	
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investimento robusto exclusivo para a compra de gêneros alimentícios na 
alimentação escolar. E sobre este aspecto, a principal conclusão é que de fato 
não se pode atrelar a ausência de produtos da agricultura familiar no PNAE à 
falta de produtores, tão pouco ao desinteresse destes em participar do 
Programa, mas sim à latente privação de estruturas mínimas de trabalho, 
sobretudo às que se relacionam ao estímulo à produção de alimentos para o 
abastecimento alimentar propriamente dito. Portanto, o investimento em 
infraestrutura marginal e assessoramento ao público do rural tem impactos 
mais positivos sobre a compra da agricultura familiar para a alimentação 
escolar do que a disponibilização de recursos próprios do município para a 
compra destes produtos. 
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APRESENTAÇÃO 
 
 

Segundo a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional – LOSAN 
(Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006), por Segurança Alimentar e 
Nutricional - SAN entende-se a realização do direito de todos ao acesso regular 
e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem 
comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base 
práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural 
e que sejam ambiental, cultural e economicamente sustentáveis. 

Em 2014, um estudo divulgado pela Organização das Nações Unidas 
para a Alimentação e a Agricultura – FAO revelou que o Brasil saiu pela 
primeira vez do mapa mundial da fome. O indicador de população em 
subalimentação caiu para menos de 5%, limite abaixo do qual se considera que 
a fome já não é um problema estrutural para o país. E, ainda que já não se 
possa afirmar que esta taxa persista precisamente no momento atual (2017), 
dada as inúmeras intercorrências sofridas pelo país com a transição 
governamental em 2016, pode-se dizer que, certamente, por detrás dos 
resultados positivos, está a consolidação do Sistema Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional (SISAN), que ganhou força nos últimos quatro anos.  

A estruturação do SISAN e de seus componentes (Conferência, 
Conselho e Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional) é 
fundamental para a articulação, efetivação e acompanhamento das políticas de 
SAN (CAISAN, 2016). Nesse sentido, a construção e execução de políticas 
diferenciadas e específicas, com base nos princípios do etno-desenvolvimento, 
que respeitem as culturas, formas de organização social, especificidades 
étnicas, raciais e questões de gênero, é o caminho a ser perseguido (CAISAN, 
2016).  

Pode-se dizer que um dos principais objetivos a ser alçando neste 
cenário, é a ampliação da produção de alimentos saudáveis e sustentáveis, 
incluindo a expansão da produção de base orgânica e agroecológica, com a 
valorização da agrobiodiversidade e dos produtos da sociobiodiversidade e 
estímulo às experiências locais de uso, conservação e manejo dos recursos 
genéticos vegetais e animais.  

Está em curso um novo paradigma, no qual o uso racional dos recursos 
naturais, a preservação da biodiversidade, a Soberania e a Segurança 
Alimentar e Nutricional devem ser centrais. Este processo exige a criação de 
novos ordenamentos e regulações do Estado, no sentido de regular a atuação 
dos agentes privados nos mercados de alimentos e estruturar uma rede de 
bens e serviços para o fomento à produção familiar, agroecológica e 
sustentável.  

É neste ambiente, portanto, que se contextualiza o Art. 14 da Lei do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), e analogamente o 



Relatrio PRODUTO II - PARTE 1 (0610089)         SEI 23075.155206/2016-73 / pg. 78

	 	 	 13	
	

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Ambos atrelados a compra da 
agricultura familiar. 

O mercado institucional de alimentos, integrado à outras políticas de 
SAN, interferem de forma positiva no sistema alimentar ao produzir circuitos 
curtos de produção, abastecimento e consumo, que asseguram não só a 
inclusão produtiva das famílias de agricultores familiares, mas também 
alimentos mais saudáveis na mesa da população.  

Neste complexo ambiente de combate às epidemias envolvendo 
doenças crônicas não transmissíveis, advindas do atual modelo de 
abastecimento alimentar - a famosa “transição alimentar”, o asseguramento e 
fomento da Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional protagonizado 
pela agricultura é o principal desafio imposto às políticas públicas que 
atrelam este público ao abastecimento de alimentos. 

Entre algumas das ações promovidas pelo Governo Federal 
convergentes ao novo paradigma que pretende entender e priorizar a 
alimentação saudável e adequada como fruto da soberania alimentar, sinaliza-
se desde já o destaque à publicação do vigente Guia Alimentar para a 
População Brasileira, em 2015, e da cartilha Alimentos Regionais Brasileiros, 
em 2014; cujas diretivas defende-se aqui serem de fundalmental convergência 
e incorporação no percurso de aprimoramento dos normativos do PNAE. Isto 
para que este possa contemplar uma abordagem integral das conquistas 
institucionais e intersetoriais da saúde e educação, fruto de intenso e 
atualizado debate, com ressonância internacional. 

Sendo assim, admite-se que a consolidação da compra de alimentos de 
agricultores familiares nas refeições servidas na alimentação escolar, 
obrigatoriedade resguardada pelo Art. 14 da Lei 11.947 de 2009 (Lei do PNAE), 
se faz primal a atuação conjunta dos diferentes níveis de governo, por meio de 
ações intersetoriais e participação social, com o intuito de promover a 
alimentação adequada e saudável aliada a uma Educação Alimentar e 
Nutricional (EAN). Esta última também preconizada pelo Guia, que inclusive 
serve de instrumento e material de apoio para o tratamento da temática. 

Desse modo, um permanente monitoramento e avaliação das políticas 
afins ao tema justificam o necessário olhar correspondente, para que as 
estratégias traçadas pelos gestores possam ser eficientemente transversais e 
resolutivas.  De forma que, o trabalho que ora se apresenta está entre as ações 
estratégicas da Coordenação Geral do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (CGPAE) do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE), no nível Federal, para o monitoramento e avaliação da execução do 
PNAE, e em especifico a diretriz que trata da obrigatoriedade da compra da 
agricultura familiar para as refeições servidas.  

Diante do desafio que é monitorar e acompanhar a execução de 
5.570 municípios, mais 26 Estados e o Distrito Federal, espera-se que este 
trabalho possa ser um insumo entre as referências sistemática de gestão da 
informação da compra da agricultura familiar no PNAE.   
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Esclarecendo que, este estudo se insere entre as ações 
preconizadas pelo Centro Colaborador de Alimentação e Nutrição do Escolar 
do Paraná - CECANE/PR (Produto 2) que teve por objetivo dar suporte técnico 
à Coordenação Geral do Programa Nacional de Alimentação Escolar (CGPAE), 
especificamente à Divisão de Desenvolvimento da Agricultura Familiar 
(DIDAF), alocada na Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional 
(COSAN) da referida Coordenação Geral, a fim de contribuir para o 
fortalecimento das ações da aquisição institucional de produtos oriundos da 
agricultura familiar no âmbito do PNAE. 

Em continuidade ao produto da gestão anterior (2015-2016), este 
(2017) também pretendeu explorar os dados do banco gerado pelo Sistema de 
Gestão da Prestação de Contas do FNDE (SIGPC/FNDE), mas, desta vez, a 
partir dele construir uma pesquisa baseada no contraste de informações 
derivas das respostas dadas a um questionário estruturado pelos municípios 
que desde 2011 nunca adquiriram produtos da agricultura familiar para oferta 
no PNAE e os que sempre adquiriram 30% ou mais. 

Ademais, em menção ao Planejamento Estratégico para o ano de 
2017 da DIDAF/COSAN, segue abaixo a referência sobre a qual a meta deste 
produto de consultoria se assenta.  

 
1. Apoio às Entidades Executoras (EEX) 
visando alcançar o percentual mínimo de 30% 
de produtos da Agricultura Familiar 
1.1 Identificar e orientar EEX que não atingiram 
30% da aquisição da AF 
Solicitar dados: DIRTE(FNDE), SEAD/CC, MDSA  
Analisar planilhas de execução da AF no período 
entre 2011 e 2016 
Aplicar instrumento para levantamento dos 
entraves 
Elaborar instrumento para diagnóstico dos fatores 
que impediram o cumprimento 
Analisar os dados 
Propor estratégias para enfrentamento dos 
entraves 
Orientar E.Ex 

 
TABELA 1 - Meta do planejamento estratégico da DIDAF/COSAN/CGPAE em 2017 da qual este 
produto é originário. FONTE: CGPAE/FNDE, 2017. 
 

Por conseguinte, a encomenda dos produtos apresentados nesse 
documento apoia e dá cabimento a uma das frentes estratégicas traçadas para 
o fomento à agricultura familiar ao passo que a monitora e avalia. 
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Ademais, entende-se também que a consultoria prestada é a 
continuidade e aprofundamento de estudo anteriormente desenvolvido pela 
própria autora em 2015 que ora materializa a narrativa do desenrolar desta 
investigação.  

Por oportuno, regata-se que o produto anterior também teve o intuito de 
colaborar com a sistematização e registro de macro-informações que 
pudessem apresentar a situação em que se encontravam as compra da 
agricultura familiar até o período de 2015, e de porte delas, desenvolver uma 
ferramenta que possibilitasse mapear experiências exitosas de Entidades 
Executoras (EEX) que estivessem efetivamente comprando da agricultura 
familiar, entendendo quais os aspectos da gestão apoiavam a tarefa.  

Com a finalidade de estabelecer relações, a ferramenta, à época, 
culminou na construção de um grande painel constante de todas as EEX e 
suas diversas informações consideradas variáveis de interesse. 

Porém, por uma série de atrasos de acesso aos dados internos naquele 
momento, e as restrições impostas pela dificuldade de se obter outras tantas 
externas ao FNDE, pode-se aproximar a investigação até somente o ano de 
2014. E, pelo escasso tempo da pesquisa somado ao período que foi preciso 
investir na imersão das rotinas da Coordenação para entende-la 
eficientemente, o painel construído para a ferramenta de mapeamento 
apresentou restrições que pretendem ser minimizadas pelo estudo que se 
encontra neste documento.  

Para uma intervenção focada, nesta altura do amadurecimento dos 
processos da DIDAF, compreendeu-se também a importância de se dar um 
passo no sentido de captar melhor as diferenças pujantes entre bons 
executores e não-executores da aquisição de produtos dos agricultores 
familiares. 

Assim, para concretizar as metas de 2017 do planejamento estratégico 
citadas acima, entendeu-se que o interesse metodológico seria de estabelecer 
uma avaliação centrada na extremidade oposta do painel desenvolvido no 
produto anterior, ou seja, os municípios e estados que não efetivam as 
compras.  

Então, expende-se que esta investigação foi pautada especialmente em 
refinar o painel anterior, incluindo variáveis que a experiência mostrou ter o 
potencial de serem mais explicativas, além de testar outra forma de tratar os 
dados e de atualizar o estudo pela inclusão dos anos mais recentes de 2015 e 
2016. 

Resguardando o item que descreve a metodologia adotada, adianta-se 
apenas que o estudo foi divido em 2 principais etapas, contidas na Seção I e II 
respectivamente. Foi traçado um percurso metodológico baseado na estatística 
descritiva que incialmente traz o panorama geral da compra e o desenho de 
uma nova versão do painel anterior, atualizando o tratamento e as variáveis 
com a finalidade de aprimorar a busca por mais explicações em macro 
análises, a nível de Brasil.  
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Como será verificado, estabelecer uma tendência generalista para um 
país tão extenso e diverso como o nosso é uma tarefa árida e irrealista, de 
modo que a necessidade de estratificar minimamente a informação em estados 
foi o maior aprendizado da pesquisa predecessora. 

Utilizando-se das conclusões da Seção I, a Seção II aprofunda a 
informação através do recorte focado nas disparidades entre as duas pontas do 
grande painel de execução da compra da agricultura familiar no PNAE, e a 
utilização de um questionário estruturado enviado a uma amostra de grupos de 
controle possibilitou um exame mais detalhado das EEX que não cumprem o 
Art. 14 da Lei 11.947 do Programa.  

Por fim, na Seção III seguem as considerações finais, onde se poderá 
encontrar uma agenda de estudos futuros e algumas recomendações 
derivadas dos achados. Segue-se então para os apêndices onde estão 
compilados outros dados relevantes para o acompanhamento das informações 
mencionadas ao longo do produto. 

Mas, para antes disso, o material bibliográfico que se revisa no próximo 
tópico trata de apresentar a que referencial e recorte teórico este trabalho se 
embasa e respalda. 
  



Relatrio PRODUTO II - PARTE 1 (0610089)         SEI 23075.155206/2016-73 / pg. 82

	 	 	 17	
	

REFERENCIAL TEÓRICO ADOTADO 
 
Considerações ao atual paradigma de rural 
 

A agricultura familiar é uma categoria social profundamente 
heterogênea, seja em termos de disponibilidade de recursos, acesso ao 
mercado, capacidade de geração de renda e acumulação, especialmente em 
níveis regionais. 

A má distribuição da propriedade da terra é o traço mais marcante e, 
ao mesmo tempo, a principal distorção da estruturação fundiária no Brasil 
desde os primórdios de sua constituição histórica.  

De acordo com Buainain, Romero e Guanzirolli (2003) entre os 
agricultores familiares, um número significativo é proprietário de um lote menor 
que 5 hectares, tamanho que, na maior parte do país e sua extensão 
continental,  inviabiliza a exploração sustentável dos estabelecimentos 
agropecuários.  

Para se ter uma ideia, de acordo com o Censo Agropecuário de 
2006 (último e vigente até o momento) no Brasil, a agricultura familiar 
representa cerca de 84,4% da totalidade dos estabelecimentos agrícolas do 
país, ocupando, porém, menos de 25% do total da área destinada a agricultura 
(IBGE, 2006). 

Por outro lado também, os dados do último Censo Agropecuário 
(IBGE, 2006) não deixam dúvida quanto à importância da agricultura familiar na 
produção de alimentos e seu potencial de geração de emprego e renda no 
campo. Comparativamente à agricultura não familiar, a familiar, embora 
ocupando apenas um quarto da área, produz o equivalente a 38% do Valor 
Bruto da Produção.  

O fenômeno acontece de forma ainda mais acentuada no Rio 
Grande do Sul (RS), onde a agricultura familiar gera mais que o dobro por 
hectare/ano em relação à média nacional  (FERNANDES; SCHNEIDER; 
TRICHES, 2014).  

Wanderley (2017) ao refletir sobre a situação específica dos 
“pequenos” agricultores familiares no Brasil, reconhece que todos eles sofrem, 
em graus e sob formas distintas, o bloqueio de suas potencialidades gerado 
pelas forças dominantes na agricultura, no meio rural e no conjunto da 
sociedade brasileira. 

Para a autora, o desenvolvimento rural e consequentemente as 
políticas públicas para estes atores, é visto como decorrência do 
desenvolvimento da grande agricultura, adotando, portanto, um enfoque 
setorial, excludente e empobrecedor. De sua dominação, resultam os traços 
marcantes do mundo rural: a pobreza das populações do campo, o seu 
esvaziamento social, através do êxodo rural e a concepção do mundo como 
espaços (e populações) periféricos e residuais.  
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E neste aspecto, a autora alude para a classificação de porte da 
agricultura familiar como um importante ponto de debate. Esta orientação inclui 
certos tipos e exclui outros, ao se apoiar em um modelo de agricultura que 
afirma um determinado grau de racionalidade produtivista e inserção nos 
mercados como parâmetros universais para definir a viabilidade dos 
estabelecimentos agrícolas. Isto é, a ausência de rendimento monetário supõe, 
necessariamente, que a unidade de produção é improdutiva, e portanto, 
economicamente inviável. 

Para refletir a conjuntura política da qual emergiu esta disparidade 
de entendimento sobre a viabilidade dos estabelecimentos agrícolas, é preciso 
entender a conformação que favoreceu a mediação dos atores do tecido social 
que participaram e se beneficiaram desta construção estratégica não só 
economicamente, mas principalmente ambiental e socialmente.  

Para Grisa e Schneider (2015) 2 , a literatura brasileira bem 
documenta que foram as décadas de 1960 e 1970 as mais destacadas no que 
se refere à intervenção do Estado na agricultura e no meio rural.  

Essencialmente, as políticas públicas deste período tinham por foco 
alterar o padrão tecnológico da produção dos alimentos em seu incremento e 
produtividade, através da edificação de novas dinâmicas produtivas e 
econômicas, pela modificação das relações dos agricultores com as indústrias 
e com os mercados.  

Já nas décadas seguintes de 1980 e 90, com o ajuste estrutural e o 
neoliberalismo, a atuação do Estado e das políticas públicas foram modificadas 
e minimizadas, ganhando maior proeminência a atuação do mercado e da 
sociedade civil no desenvolvimento. 

E neste período, não se pode deixar de mencionar a criação do 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, que 
representou o reconhecimento e a legitimação do Estado em relação às 
especificidades de uma nova categoria social – os agricultores familiares. 

Para Gazzola e Schneider (2013) vale salientar a dupla lógica deste 
Programa. De um lado, ele financia as atividades de produção habituais dos 
agricultores, como grãos e commodities agrícolas, de outro, há um processo de 
diversificação econômica das atividades produtivas, das pequenas criações, 
cultivos e de alimentos básicos ao consumo das famílias. 

Vale pontuar que a política de crédito rural atua como sinalizadora 
do modelo/estilo de desenvolvimento agrícola e rural que um País pretende 
estimular ou conter (LEITE, 2012).2012). E nesse sentido, Carneiro (2017) 
observa uma presente preocupação quanto aos limites dessa política em 

																																																													
2 GRISA,	 Catia;	 SCHNEIDER,	 Sérgio	 .	 Três	 gerações	 de	 políticas	 públicas	 para	 a	 agricultura	 familiar	 e	
formas	 de	 interação	 entre	 sociedade	 e	 Estado	 no	 Brasil.	 In:	 Catia	 Grisa	 e	 Sergio	 Schneider.	 (Org.).	
Políticas	públicas	de	desenvolvimento	rural	no	Brasil.	1ed.Porto	Alegre:	Editora	da	UFRGS,	2015,	v.	1,	p.	
19-52. 
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promover maior equidade entre as diferentes categorias de agricultores 
familiares e entre as regiões brasileiras. 

 Isto pois a concentração de crédito nas atividades agropecuárias 
mais rentáveis e nos agricultores mais capitalizados pode resultar na melhoria 
dos resultados produtivos e no menor índice de inadimplência, mas não teria 
contribuído para a melhoria das condições de produção (e de renda) dos 
agricultores mais desfavorecidos. Apesar das tentativas de responder às 
críticas, o PRONAF teria mantido a ênfase na orientação produtivista ao 
privilegiar a especialização produtiva de commodities em detrimento da 
policultura de alimentos para o mercado interno (CARNEIRO, 2017). 

 Aqui se faz um destaque importante, pois como poderá ser 
verificado ao longo da pesquisa executada, há um grande contingente de 
agricultores reconhecidamente ativos pelo Estado (pela materialização e 
quantitativo de documentos que os identifica, as DAPs) sem que isso leve 
necessariamente a um grande volume de produção de alimentos disponíveis 
para serem comercializados no PNAE, portanto é necessário pensar em que 
medida o PRONAF conseguiu apoiar a iniciativa de abastecimento e 
democratização de acesso a produção de alimentos. 

Contudo, não se pode negar que há um consenso sobre a 
importância do PRONAF como a primeira política para esta categoria, e apesar 
das críticas levantadas, provocou uma mudança no espaço agrário brasileiro 
ao dar visibilidade ao segmento de agricultores e, principalmente, ao oferecer 
crédito em condições acessíveis para uma grande massa de agricultores até 
então excluída do campo de atuação das políticas agrárias brasileiras 
(CARNEIRO, 2017).  

Dando sequência ao resgate histórico, e foco pela proximidade com 
a criação da Lei Nº 11.947/2009 (lei do PNAE)3, os anos 2000 apresentaram 
um cenário mais complexo e multifacetado. Especialmente pela emergência de 
dilemas e desafios que marcaram a formação econômica e social do Brasil e, 
particularmente, o processo de modernização da agricultura. Este período foi 
demarcado pela pujança da economia do agronegócio e narrativas 
liberalizantes que interagiram com uma retomada da intervenção dos Estados 
Nacionais e intensificação das reinvindicações sociais. 

Neste ambiente, a diversidade social, cultural e econômica do meio 
rural brasileiro veio à tona, exigindo o reconhecimento político e institucional da 

																																																													
3	Sem	 desconsiderar	 os	 inúmeros	 avanços	 logrados	 pela	 Lei	 N.	 11.947	 de	 2009,	 que	 dispõe	 sobre	 as	
diretrizes	do	atendimento	da	alimentação	escolar	no	Brasil	na	rede	pública	de	ensino,	no	escopo	deste	
trabalho,	 por	 premissa,	 se	 estabelece	 que	 sempre	 que	 mencionada,	 a	 lei	 supracitada,	 refere-se	 ao	
destaque	dado	ao	Art.	14.,	que	determina	que	“(...)	do	 total	dos	 recursos	 financeiros	 repassados	pelo	
FNDE,	 no	 âmbito	 do	 PNAE,	 no	mínimo	 30%	 (trinta	 por	 cento)	 deverão	 ser	 utilizados	 na	 aquisição	 de	
gêneros	alimentícios	diretamente	da	agricultura	 familiar	e	do	empreendedor	 familiar	 rural	ou	de	suas	
organizações,	 priorizando-se	 os	 assentamentos	 da	 reforma	 agrária,	 as	 comunidades	 tradicionais	
indígenas	e	comunidades	quilombolas”	(BRASIL,	2009).	Assim,	este	trabalho	parte	da	consideração	que	é	
deste	 artigo	 em	 especifico	 da	 Lei,	 no	 escopo	 do	 Programa,	 que	 decorre	 toda	 confluência	 de	 dados	
primários	trabalhados	nesta	consultoria.   	
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agricultura familiar, quilombolas, povos e comunidades tradicionais, 
extrativistas e etc.  

Florescem grupos sociais que reclamaram direitos e a atuação do 
Estado; cresceram os espaços de participação social, que por sua vez 
configurou-se como a expressão do amadurecimento democrático da 
sociedade brasileira, lançando constantemente novos desafios à gestão pública 
para contemplar diferentes atores, ideias e interesses que exigiam, cada vez 
mais, processos que incorporassem as dimensões ambiental, social, 
econômica e cultural (GRISA; SCHNEIDER, 2015). 

À luz desta cronologia Grisa e Schneider (2015) defendem então 
que “o desenvolvimento rural é multifacetado, multiator, multinível, 
multidimensional e intersetorial” e contextualizam esta trajetória considerando o 
reconhecimento da agricultura familiar através do modo como foram 
construídos os referenciais e as relações entre Estado e sociedade civil na 
elaboração do processo. Assim, sob este enfoque defende-se que a existência 
destas “três gerações” ou referenciais de políticas públicas especificamente, 
foram fortalecidos em alguns momentos chaves pela consolidação do 
reconhecimento da agricultura familiar. E é sob este contexto que a inovação 
da obrigatoriedade de investimento de 30% dos recursos transferidos pelo 
FNDE para a agricultura familiar no PNAE incide. 
 

O PNAE e a relação com a nova concepção de rural 
 

Diante deste desencadeamento é preciso desde já frisar a 
importância de pensar no rural como palco de disputa de ideologias, 
instituições e organizações divergentes ainda em construção para a leitura dos 
dados que aqui serão apresentados, sob a prerrogativa de torna-los mais vivos, 
e compreendidos como uma responsabilidade intersetorial e multiministerial (ao 
invés de uma ação isolada e focal do Ministério da Educação sob a 
responsabilidade da promoção de uma alimentação saudável e adequada).  

Isto é dito em menção aos principais estudos publicados sobre o 
PNAE que o reconhecem como fruto da incidência de uma nova concepção de 
políticas para a agricultura familiar sustentada na construção de novos 
mercados com foco na segurança alimentar e na sustentabilidade. E aqui, 
salienta-se mudanças nas formas de relação e interação entre Estado e 
sociedade civil, que por sua vez, caracteriza-se no ambiente da terceira e mais 
recente geração de políticas públicas para a agricultura. 

Em reforço a este contraponto, o novo rural emergente desta última 
geração, sustenta e reconhece outras formas de agricultura e de vida no 
campo pautadas na territorialização e não na setorialização. Essa concepção 
tem como foco, o desenvolvimento da agricultura familiar em sua grande 
diversidade e ainda mais essencialmente, pelo reconhecimento das 
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particularidades das comunidades tradicionais, parcela importante das 
populações do campo (GRISA, SCHNEIDER; 2015). 

Para Silva (2015) a noção de multifuncionalidade e pluriativos que 
envolvem a agricultura familiar com as dinâmicas territoriais permite analisar a 
interação entre famílias e territórios na sua prática de reprodução social, 
englobando também a geração de uma série de bens públicos e privados. O 
que por sua vez reforça uma dimensão essencial da relação entre agricultura 
familiar e território, o qual gera uma série de oportunidades para a dinamização 
do ambiente econômico local. O rural deixa de ser visto apenas como um 
espaço de produção agrícola e passa a ser visto como um macro-organismo 
social, complexo e fortemente imbricado ao território por meio de suas relações 
de trabalho, produção e consumo. 

Segundo Wilkinson (2008), um território configura-se em uma 
combinação única de natureza e cultura cujo valor pode ser expresso em 
produtos e serviços especiais. Ao ser inserida nesse enfoque como elemento-
chave para a dinâmica socioeconômica territorial, a agricultura familiar passa a 
ser vista por muitos autores com base em outra lógica, mesmo quando 
integrada ao mercado, com consequências diferenciadas para o 
desenvolvimento, a sustentabilidade e a distribuição de renda e emprego. 

Entre as principais dimensões ou funções abordadas pela noção de 
multifuncionalidade da agricultura familiar, nas quais os agricultores familiares 
contribuem para o desenvolvimento territorial, Carneiro e Maluf (2003) 
destacaram quatro em especial, ressaltando que cada uma delas se manifesta 
a partir de aspectos particulares a cada contexto. São elas: 

 
1) Reprodução socioeconômica das famílias: seus principais aspectos 

são as fontes geradoras de ocupação e de renda para os membros das 
famílias rurais, as condições de permanência no campo, as práticas de 
sociabilidade, as condições de instalação dos jovens e as questões relativas à 
sucessão do chefe da unidade produtiva. 

 
2) Promoção da segurança alimentar da sociedade e das próprias 

famílias rurais: este campo abrange a produção para o autossustento familiar e 
também a produção mercantil de alimentos, bem como as opções técnico-
produtivas dos agricultores e os canais principais de comercialização da 
produção. 

 
3) Manutenção do tecido social e cultural: esse campo se refere à 

preservação e ao melhoramento das condições de vida das comunidades 
rurais, levando em conta os processos de elaboração e legitimação de 
identidades sociais e de promoção de integração social. 

 
4) Preservação dos recursos naturais e da paisagem rural: essa 

dimensão foi observada tendo como referência o uso dos recursos naturais, as 
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relações entre as atividades econômicas e a paisagem e a preservação da 
biodiversidade. 

 
De apoio à esta leitura, Niederle (2017) aponta que este novo rural 

emergente é conformado por um conjunto heterogêneo de “novidades” 
localmente produzidas por agricultores e outros atores do mundo rural, os quais 
articulam modelos inovadores de produção, distribuição e consumo alimentar. 
Dentre estas novidades estão “novos mercados” por onde circulam produtos 
com características qualitativas singulares. Nestes circuitos encontram-se 
alimentos associados a modos tradicionais de produção (coloniais, caipiras), 
sistemas étnicos-culturais (quilombola, pomerano, indígena), origem 
reconhecida (indicação geográfica), sistemas sustentáveis de manejo 
(ecológicos, orgânicos) e formas sociais de produção (produto da reforma 
agrária, produto da agricultura familiar). Estes circuitos podem não representar 
os modernos “mercados dinâmicos”, mas, a dinamicidade dos mesmos é 
significativa não exatamente pelo volume de comércio, mas pela capacidade de 
produzir alternativas viáveis de inclusão para diferentes segmentos da 
agricultura familiar – do que depende, contudo, o suporte de políticas 
públicas e, sobretudo, a ação regulamentar do Estado para restringir a 
“apropriação” destes produtos (valores) pelos segmentos dominantes.  

Estes mercados emergentes são expressões de um conjunto mais 
amplo de inovações cuja principal característica talvez seja justamente o fato 
de não serem genéricas a todos os contextos da agricultura familiar. Ao 
discorrer sobre eles, Niederle (2017) objetiva demonstrar que podem constituir 
uma opção concreta de inclusão para alguns segmentos de agricultores que a 
ciência moderna insiste em erradicar, assim como se faz com uma planta 
“invasora” que cria desordem na monótona paisagem de uma monocultura 
agrícola, institucional e teórica. 

O autor pontua ainda que as pequenas fendas por onde germinam 
novas formas de inclusão em contraponto a um mercado monopolizante e 
hegemônico são criadas pelas reconfigurações sociais produzidas a partir do 
aprofundamento de uma crítica ética e estética ao modelo fordista de produção 
alimentar. Estes movimentos fazem adentrar à agenda dos movimentos da 
agricultura familiar e camponesa discussões sobre a alimentação, um ato 
sociocultural e político que pode fortalecer as dimensões da localidade, da 
artesanalidade, da saudabilidade e da convivencialidade. Gradativamente, 
redes alternativas vinculando produtores e consumidores parecem impulsionar 
críticas à lógica dominante nos mercados alimentares e os alimentos dele 
derivado.  

Em tese, a distinção de alimentos que congreguem a crítica 
estabelecida pelos movimentos sociais abre um espaço importante para a 
agricultura familiar e, em especial, para as comunidades tradicionais – 
herdeiras de recursos genéticos, conhecimentos e métodos de produção que 
distinguem os produtos pela sua vinculação com um terroir socialmente 
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construído. Exemplos não faltam: guaraná de Maués; capim dourado do 
Jalapão; própolis vermelha de Alagoas, queijos do Serra e da Canastra, açaí 
do Baixo-Tocantins, cajuína do Piauí, açafrão de Mara Rosa (NIEDERLE, 
2017).  

Assim, a valorização que este tipo de alimento tem obtido em vários 
circuitos de consumo (inclusive no grande varejo) permite questionar sobre a 
possibilidade de o Estado reconhecer estas qualidades (valores) para uma 
justa remuneração da agricultura familiar, camponesa e indígena. Hoje isso 
esbarraria tanto no princípio da economicidade que orienta os gastos públicos, 
quanto na inexistência de um quadro regulamentar e parâmetros para aferir 
essas qualidades, entre elas, principalmente as baseadas em critérios 
sanitaristas defasados.  

Niederle (2017) complementa o argumento sustentando que ainda 
não apreendido por levantamentos censitários, um circuito particularmente 
relevante para esse tipo de produto foi aberto a partir das compras 
governamentais via mercados institucionais como o PNAE e no Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA). Nos quais a inclusão de produtos da 
agroindústria familiar abre uma nova possibilidade para valorizar alimentos 
regionais com forte identidade cultural, à exemplo da carne de sol, mesocarpo 
de babaçu, castanha de baru, castanha do Pará, suco de graviola e a rapadura.  

A lista de alimentos já inserida nos mercados institucionais é 
representativa da diversidade das agriculturas brasileiras. Contrapondo-se aos 
processos de homogeneização da produção e do consumo, elas procuram 
valorizar a diversidade e a singularidade de produtos enraizados em territórios 
específicos, ressaltando os bens imateriais a eles associados (saber-fazer, 
tradição, costumes, práticas de produção, adaptação de cultivares e raças 
locais).  

Se, por um lado, a expansão desses mercados está associada à 
gradativa incorporação do tema ambiental na pauta dos movimentos sociais e 
sindicais da agricultura familiar e camponesa por outro, é necessário 
reconhecer o crescimento de um movimento (relativamente disperso) de 
“consumidores politizados”, ávidos não apenas por prover de alimentos 
ecológicos ou orgânicos, mas por algum engajamento em face da emergência 
da sustentabilidade como novo paradigma societário (NIEDERLE, 2017). 

O reconhecimento de uma variedade de estilos de agricultura 
familiar não favorece conclusões ou recomendações genéricas. Por 
conseguinte, políticas de desenvolvimento rural baseadas em um modelo de 
múltiplos mercados parecem sensatas. Seja como for, o ponto central é que, 
mesmo que as condições econômicas se alterem, as mudanças nos padrões 
de consumo respondem de forma menos conjuntural do que geralmente se 
imagina, sobretudo quando os novos modelos de consumo são mais resilientes 
nos contextos de crises econômicas e alimentares. Neste sentido, a ação do 
Estado para a mudança dos hábitos alimentares – pela via da alimentação 
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escolar, por exemplo – possui um efeito tão ou mais importante para a 
consolidação destes mercados que a política agrícola (NIEDERLE, 2017). 

Em consonância à menção da construção de hábitos alimentares, o 
Marco de Referência em Educação Alimentar e Nutricional para as Políticas 
Públicas (BRASIL, 2012) propõe como um princípio a compreensão acerca dos 
modelos de abastecimento alimentar, e reconhece que o processo de 
Educação Alimentar e Nutricional (EAN) abrange desde o acesso à terra, à 
água; aos meios de produção; às formas de processamento, abastecimento, 
comercialização e distribuição; à escolha e consumo dos alimentos, incluindo 
as práticas alimentares individuais e coletivas; até a geração e destinação de 
resíduos.  

Corroborando a iniciativa de promover EAN indissociavelmente do 
modelo de abastecimento, foi criado em 2015 pelo Ministério da Saúde um 
material inovador que lança um novo olhar sobre o consumo dos alimentos por 
meio de práticas que estimulam hábitos saudáveis não só para a saúde 
humana mas também da do planeta:  o Guia Alimentar para a População 
Brasileira. 

Enquanto ferramenta de EAN, abrange temas e estratégias 
relacionadas a as dimensões já mencionadas de maneira a contribuir para que 
os indivíduos e arranjos sociais façam escolhas melhores e mais conscientes, 
que priorizem determinados modelos de abastecimento alimentar em 
detrimento de outros, entendendo este processo como fruto do 
estabelecimento da soberania alimentar. E nesse sentido, a agricultura familiar 
seria o elo mais forte de sustentação dos modos de produção, acesso e 
consumo de alimentos saudáveis preconizado pelo Guia (OLIVEIRA; JAIME, 
2016). 

Validando a defesa destes novos mercados, a grande inovação do 
Guia Alimentar para a População Brasileira foi trabalhar com a classificação 
dos alimentos segundo seu nível de processamento.  

Na dimensão de processamento de alimentos o Guia entende que 
muitos tipos de processamento são benéficos ou mesmo essenciais e são 
parte do desenvolvimento e da relação sociedade-natureza, sendo 
classificados como minimamente processados. Logo, são identificados os 
alimentos minimante processados como produtos relativamente simples, 
fabricados essencialmente a partir de alimentos in natura adicionados apenas 
de açúcar, sal, óleo ou vinagre (OLIVEIRA; JAIME, 2016).  

O Guia traz elementos sobre o consumo de alimentos a partir da 
perspectiva das escolhas individuais, em que é apresentado o estímulo à 
escolha para consumo de alimentos in natura ou minimamente processados, 
os quais são prevalentemente, produzidos em âmbito local e pela a agricultura 
familiar. Isto porque, a agroindustrialização familiar privilegia a manutenção da 
matriz do alimento, em contraposição aos modos de processamento das 
grandes indústrias hegemônicas, que apresentam a composição de seus 
produtos centrada no aglutinamento de ingredientes isolados, fórmulas 
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químicas com predominância de modificadores de sabor e consistência, além 
dos conservantes (OLIVEIRA; JAIME, 2016).  E é desta forma que um conjunto 
de oportunidades e potencialidades locais é considerado na integralidade, 
primando pela manutenção e potencialização das cercanias na 
comercialização.  

Analogamente, entende-se que mercados institucionais, por seu 
caráter pedagógico e educativo devem ser compreendidos e formulados 
propondo o acesso tão somente aos alimentos in natura e minimamente 
processados, reconhecidos como marcadores da alimentação saudável, e 
nesse contexto, o Guia é arrojado ao institucionalizar propostas e caminhos 
possíveis.  

É evidente que novos circuitos de proximidade não podem ser 
tomados como uma panaceia de soluções milagrosas. Seu potencial somente 
pode ser compreendido na medida em que os mesmos estejam articulados 
com um conjunto mais amplo de novidades técnicas, organizacionais e 
institucionais. As redes alternativas não se sustentam sem a criação de 
sistemas de produção agrícola e manejo animal igualmente alternativos, sem a 
construção de pontos de abastecimento integrados a sistemas logísticos 
inovadores, e sem um arranjo institucional que não apenas reconheça o 
diferencial qualitativo dos produtos, como impeça práticas de apropriação 
industrial dos valores característicos da agricultura familiar e camponesa 
(NIEDERLE, 2017). 

   

PRINCIPAIS GARGALOS DA PARTICIPAÇÃO DA AGRICULTURA 
FAMILIAR NO PNAE JÁ EXTENSIVAMENTE RECONHECIDOS NAS 
PESQUISAS ACADÊMICAS 
 

Em complementariedade, Triches (2015) defende que os desafios 
enfrentados pelos agricultores para dar cabo da obrigatoriedade da lei do 
PNAE demonstram com mais nitidez as especificidades locais na construção e 
gerenciamento do mercado institucional e sua importância. É a partir da ação e 
relação dos atores sociais que, em grande medida, o processo de aquisição 
pública fará valer a legislação federal do PNAE. Também é a partir destas 
relações sociais que as legislações federais que determinam como as normas 
serão confrontadas, adaptadas ou mantidas, viabilizando ou não o processo. 
Quer se dizer com isso que a interação social tem grande importância na 
definição dos valores e das regras e na pressão que podem exercer no Estado 
na institucionalização destes mercados, corroborando com a ideia do seu 
enraizamento e dependência social. 

Fernandes, Schneider e Triches (2014) em um estudo realizado 
acerca do cruzamento da oferta e da demanda de alimentos para o PNAE no 
estado do Rio Grande do Sul registraram sistematicamente que a maior parte 
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dos desafios já conhecidos do PNAE muito provavelmente resguarda intima 
ligação ao fato de não existirem dados oficiais nacionais, estaduais, nem 
mesmo estudos, sobre o tipo de abastecimento alimentar realizado nos 
municípios brasileiros em relação à alimentação escolar, e qual seria a 
verdadeira demanda por alimentos da agricultura familiar, buscando refazer a 
conexão entre a produção e o consumo. Desta forma, os agricultores familiares 
ainda não dimensionam o mercado potencial a ser atingido e sua expressão, o 
que dificulta que seja feito um planejamento adequado para o seu 
abastecimento, além de enfrentarem problemas em relação a fatores ligados à 
falta de investimentos governamentais pela manutenção e potencialização das 
cercanias na comercialização.  

Já os gestores públicos da alimentação escolar, em sua maioria, 
ainda não visualizam o potencial da produção da agricultura familiar para o 
fortalecimento do abastecimento interno e do desenvolvimento local, bem como 
para a qualificação do alimento servido aos escolares e seu papel na melhora 
da saúde da população (TRICHES, 2014). 

Por fim e em complementariedade, como exercício de reflexão 
crítica aos desafios, Perez-Cassarino (2012) sintetiza as seguintes 
condicionantes para a ampliação da comercialização dos agricultores familiares 
no PNAE ante aos sistema hegemônico: 1) as experiências locais têm 
demonstrado que a superação de uma condição de exploração dentro do 
mercado passa pela participação de forma coletiva, preferencialmente em 
estruturas formais (associações ou cooperativas), mas que, fundamentalmente, 
possuam formatos horizontais e participativas de tomada de decisão e 
prestação de contas; 2) essa participação no PNAE deve estar vinculada a um 
processo de diversificação das estratégias produtivas e, consequentemente, da 
base de produtos a serem fornecidos nesse mercado, de forma a evitar a 
dependência de uma ou duas culturas e suas variações de mercado; e 3) a 
estratégia de construção de mercados que cada organização desenvolve, a 
participação no mercado institucional deve compor uma estratégia mais ampla 
de construção de mercados, que articula outras várias formas de 
comercialização como feiras, vendas na unidade produtiva, parcerias com 
varejo local, entregas e, inclusive, podendo realizar contratos com redes 
supermercadistas e exportação, desde que estes sejam complementares às 
demais estratégias construídas. A questão fundamental a ser analisada é a 
capacidade de estabelecer uma rede articulada e integrada de iniciativas, que 
permitam ao agricultor e sua organização ampliar seu leque de decisões, 
resgatando no âmbito dos mercados, sua condição de busca pela autonomia. 
Agora não mais pela retração em relação ao mundo exterior – característica 
das leituras das primeiras sociedades camponesas –, mas por uma interação 
refletida e consciente com esse mundo, autônoma, mas ciente dos limites e 
conflitos que tal interação pressupõe.  

A conjunção dos entraves acima mencionados leva ao resgate de 
uma condição de autonomia que vinha se perdendo no âmbito dos modelos 
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convencionais de produção e comercialização, conforme afirmado 
anteriormente (PEREZ-CASSARINO, 2012). 

E assim, no que tange o âmbito escolar, como conclui Lopes (2015), 
o desafio está na transposição da lógica da oferta da alimentação 
desconectada do processo educativo e desvinculado da discussão da 
conformação da cadeia de produção do alimento. O desafio do Programa é 
fazer com que a alimentação escolar tenha um novo significado para os 
gestores da política, para os executores nas escolas, para os manipuladores de 
alimentos, professores e estudantes. Quando esse desafio estiver transposto, 
será possível enxergar os parceiros, na comunidade escolar, que possam 
contribuir com seus saberes para enriquecer o processo de aprendizagem 
sobre alimentação saudável.  
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SEÇÃO I – PRODUTO 1: Análise situacional das compras 
públicas da agricultura familiar no PNAE 
 
 

É objeto deste produto e desta seção do trabalho apresentar a 
sistematização dos dados gerais de domínio do Sigpc/FNDE relacionados a 
compra da agricultura familiar no PNAE e a partir da relação entre elas 
estabelecer a influência de variáveis existentes no processo da execução desta 
diretriz do Programa. 

Na sequência, se faz referência aos aspectos de instrumentalização 
das análises, e, apresentando o banco de dados considerado para esta 
pesquisa, expõe-se também as limitações do método, levando em conta o 
entrave de acesso da própria DIDAF/COSAN às informações geradas pelas 
Entidades Executoras (EEX)4, já que estão elas sob gerência da Diretoria de 
Tecnologia (DIRTE) do FNDE e não da CGPAE.  

 
 
1.1. Considerações sobre as informações disponíveis ao acesso da 
DIDAF/COSAN para o monitoramento da participação da agricultura 
familiar no PNAE 
 

O Sistema de Gestão da Prestação de Contas do Gestor (Sigpc) é o 
sistema pelo qual as EEX cumprem seu dever de prestar contas a respeito do 
investimento realizado com os recursos transferidos pelo FNDE no exercício do 
ano anterior, bem como registrar uma síntese de demais informações acerca 
da gestão realizada pelo questionário obrigatório. 

Este sistema é a fonte de toda informação do andamento da 
agricultura familiar no Programa, mas também de todas as outras frentes, 
desde os aspectos financeiros propriamente ditos, aos físicos-práticos da 
execução como a Educação Alimentar e Nutricional (EAN), as condições dos 
equipamentos de infraestrutura, os grupos alimentares dos gêneros adquiridos, 
o número de dias letivos que contaram com a alimentação e etc. 

Pontua-se que em produto anterior, precedente a esta consultoria, 
registrou-se a descrição extensiva da forma como as informações do 
percentual da compra da agricultura familiar – dado basilar do monitoramento 
da diretriz²5 – é reconhecida e considerada pela CGPAE até o exercício do ano 
de 2015. O trabalho anterior também incluiu as principais conjecturações a 
respeito da aparente flutuação do comportamento da informação gerada pelo 
usuário, que são determinadas tanto pela influência das complexidades do 

																																																													
4	Quando	mencionadas	no	plural,	a	sigla	para	Entidades	Executoras	será	EEX,	quando	no	sigular,	Eex.	
5	Esta	informação	é	obtida	pelo	cálculo	da	proporção	do	valor	total	investido	na	agricultura	familiar	para	
o	ano	divido	pelo	valor	total	transferido	pelo	FNDE	a	respectiva	Entidade	Executora	para	o	mesmo	ano.	
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sistema, quanto da oscilação e paradigma do cenário político vigente ao qual 
se insere. 

Ainda assim, vale resgatar que o atual desenho do Sigpc não 
comporta as principais demandas da CGPAE para o mapeamento das 
informações do andamento da alimentação escolar, principalmente o 
percentual atingido para a compra da agricultura familiar. E para sanar esta 
limitação, para até o ano de 2014, o Sigpc-Questionário valia-se de uma 
pergunta voltada exclusivamente a iniciativa, perguntando ao gestor de forma 
direta sobre a compra da agricultura familiar, de modo a traçar uma 
comparação entre o que é capturado e o que é declarado. 

Pelo confronto entre a informação fornecida por estas duas fontes o 
produto anterior tratou de demostrar que os dados derivados da captura 
produzem um comportamento aproximado para o panorama das compras 
declaradas, e que estando estimada tanto para mais como para menos, faz 
compensar as perdas e os ganhos da informação gerada por um sistema 
inespecífico.  

Porém, a partir de 2016, fruto do aprimoramento do método de 
captura, bem como do estreitamento da parceira da CGPAE com a secretaria 
responsável pela gestão do banco do Documento de Aptidão ao Programa 
Nacional de Agricultura Familiar (DAP)³ 6  de todo o Brasil na Secretaria 
Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvinto da Casa Civil (SEAD/CC, ou 
antigo Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA), foi possível requintar a 
captura das informações. Desta forma, o módulo passou a reconhecer como 
nota fiscal emitida por agricultor familiar (e assim sendo incluída na composição 
do percentual) somente aquelas que fossem derivadas do Cadastro de Pessoa 
Física (CPFs) ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJs) constante 
no banco de DAPs cedidas pela SEAD, pois teriam, portanto, necessariamente 
um cadastro correspondente vinculado. 

É importante destacar que o aprimoramento configurou um 
importante passo para uma maior fidedignidade da informação gerada, já que é 
a SEAD quem detém a efetiva governabilidade e gerencia sobre o 
reconhecimento e monitoramento do agricultor familiar, não sendo, portanto, 
responsabilidade do FNDE.  

Por outro lado, a mudança certamente afetará a administração de 
diversas municipalidades que terão de ajustar seus mecanismos fiscais afim de 
possibilitar a emissão de notas também por CPF7.  

																																																													
6	Documento	que	faz	reconhecer	o(a)	agricultora	familiar	individualmente,	cônjuge	e	seus	dependentes.	
7	A	ponderação	advém	da	constatação	prática	de	que	determinados	municípios	 inviabilizam	a	emissão	
de	nota	fiscal	por	pessoa	física,	de	modo	que,	não	havendo	uma	nota	fiscal	correspondente	ao	trâmite,	
esta	 não	 poderá	 ser	 inserida	 no	 Sigpc,	 que	 por	 sua	 vez	 não	 contabilizará	 a	 compra	 da	 agricultura	
familiar.	 Ou,	 ainda	 que	 fosse	 possível	 incluir	 uma	 nota	 fiscal	 por	 criação	 de	 pessoa	 jurídica	 fantasia	
vinculada	 a	 pessoa	 física	 responsável	 pela	 comercialização,	muito	 provavelmente	 este	 CNPJ	 não	 teria	
uma	DAP	Jurídica	correspondente	no	banco,	já	que	a	DAP	emitida	foi	para	a	pessoa	física,	e	assim	não	
seria	reconhecida	no	momento	da	captura,	estimando	a	compra	para	menos.	
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Entender os desdobramentos da mudança no módulo de captura é 
fundamental para que se faça uma interpretação realista dos dados de 2016 
em diante, de forma a não interpretar que a discrepância verificada em relação 
aos anos anteriores seja necessariamente por estarem incorretos ou 
superestimados.  

Adiante, é necessário mencionar também o Business 
Intelligence/DataWarehouse, o BI/DW, como ferramenta na qual se sustenta 
parte do tratamento dos dados da compra da agricultura familiar alimentados 
no Sigpc, espelhando este último. 

No BI/DW estão sintetizadas e tratadas algumas das variáveis 
recorrentemente objeto de consulta da Divisão, que foram delimitadas como de 
interesse no momento de idealização do projeto. Entre delas, é possível 
conferir a distribuição ao longo dos anos da divergência de respostas entre 
ambos os sistemas, Sigpc Questionário e Financeiro, além de produzir 
relatórios combinando diferentes variáveis de interesse. 

Sobre o BI/DW, é conveniente expor que já não mais abrange a 
totalidade dos parâmetros necessários ao monitoramento aprofundado da 
agricultura familiar, bem como não apresenta funcionamento estável e 
constante. Em contra partida é ele quem possibilita conferir parte do 
andamento da inclusão de novas prestações de contas em tempo real 
enquanto a DIRTE não consegue prover os relatórios demandados pela divisão 
em tempo hábil para as respostas das agendas em que a CGPAE é pautada. 

Dito isto explica-se que até o final desta consultoria (final de outubro 
de 2017) a DIDAF não dispunha de um relatório completo dos recursos 
investidos na compra da agricultura familiar para o ano de 2016 (e 
consequentemente o percentual atingido) por todas as EEX de todo o Brasil 
que já haviam incluído a prestação de contas até o período. O relatório parcial 
desenhava um cenário ausente em 27% de seu universo, inconcebível para 
uma análise criteriosa.  

 Nesta conformidade, foi necessário recorrer aos relatórios gerados 
pelo BI/DW, no intuito de se obter uma entrada mínima do panorama mais 
proximal a realidade praticada em 2016 que se tinha domínio, o que também se 
reconhece conferir fragilidade e limitação no refinamento da obtenção da 
informação. 

Já nesta altura do relatório é imprescindível frisar que a 
dificuldade de acesso à informação de porte da DIRTE pela CGPAE é hoje 
talvez o principal e maior entrave para o desenvolvimento da gestão do 
PNAE pela CGPAE. 

E novamente, a mesma limitação enfrentada na consultoria passada 
se registra nesta narrativa, em que o tempo exíguo da vigência da pesquisa 
não pôde esperar para iniciar o processamento e diagnóstico com os dados 
mais atuais ao ano do tratamento.  Justificando-se assim a motivação do 
porque a maior parte das análises, método e recorte se fundamentam na 
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caracterização da execução dos municípios até o ano de 2015 e não de 2016 
como se esperava, especialmente a da SEÇÃO II. 

 
Feita as devidas considerações passa-se então para a apresentação 

das informações gerais que deram origem ao método adotado para dar 
cabimento a encomenda objeto da investigação proposta. 
 
 
1.2. Um retrato possível: panorama do investimento feito na agricultura 
familiar no âmbito do PNAE até 2016 

 
  

Merece assinalar que houve um momento na DIDAF que muito do 
acúmulo do seu conhecimento a respeito do desenvolvimento da execução era 
baseado no empirismo, e da consonância advinda do discernimento das 
estruturas político-econômicas e culturais historicamente consolidas das 
regiões e dos territórios brasileiros.  Vencida a fase em que a DIDAF carecia da 
sistematização das informações da compra da agricultura familiar em extratos 
de interesse, bem como da disposição espacial das mesmas na cronologia do 
andamento do tempo, encontramo-nos na posição deste trabalho que pretende 
explorar os macro-dados no sentido de estabelecer relações que possam 
revelar perfis das EEX para a compra da agricultura familiar no PNAE.  

É evidente que o objetivo da empreitada é bastante ambicioso para 
o tempo que se tem disponível conjuntamente com a escassez de informações 
internas e externas ao FNDE que se pôde ter acesso no período, aliada a 
imensa complexidade de um território tão diverso e multicultural como Brasil, 
mas ao menos se tentará revelar tendências mais grosseiras, que possam 
servir de ponto de partida para explorações mais aprofundadas futuramente.  

 
Abaixo, segue a apresentação da evolução histórica dos recursos 

financeiros transferidos pelo FNDE às EEX e do alunado atendido no âmbito do 
PNAE.  
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GRÁFICO 1 - Evolução histórica dos recursos financeiros transferidos pelo FNDE e alunos 
atendidos no PNAE. FONTE: SIGAE/FNDE, 2017. Elaboração da Autora. 

 
Na sequência, apresenta-se os dados basilares do monitoramento 

desta diretriz, que correspondem ao retrato mais geral da compra da agricultura 
familiar no PNAE do início de seu monitoramento substancial em 2010 até o 
ano de 2016. 

 
 

 

 
GRÁFICO 2 - Evolução histórica dos recursos investidos na agricultura familiar para a compra de 
gêneros alimentícios na alimentação escolar. FONTE: SIGPC/FNDE,2017. Elaboração da Autora. 

 
Relacionando as duas informações anteriores, temos que a evolução 

do percentual da participação da agricultura familiar no PNAE se dá do 
seguinte modo: 

2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	
2016	

	R$	148.571.523,34		
	R$	234.670.508,55		

	R$	366.611.838,48		

	R$	637.725.487,38		
	R$	751.257.744,33		

	R$	875.726.996,11		
	R$	857.677.783,80		
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GRÁFICO 3 - Evolução histórica do percentual correspondente a participação da agricultura 
familiar no PNAE. FONTE: SIGPC/FNDE,2017. Elaboração da Autora. 
 

Destaque para as cifras do ano de 2016, em que houve a diminuição 
tanto dos recursos repassados pelo FNDE como também do investimento no 
público em questão. 

Isso se deve pela não execução do Programa Mais Educação neste 
ano, que ao determinar um maior período de permanência do estudante na 
escola, demandava complementação no repasse da alimentação escolar para 
que também lhe fosse provida mais uma refeição pelo tempo que estivesse 
estudando. Como em 2016 não houve esta modalidade de ensino, também não 
houve repasse correspondente à alimentação escolar do turno, e portanto, o 
valor transferido foi menor.  

Diante disto, é possível conjecturar que a diminuição no investimento 
em produtos da agricultura familiar se deu em razão da diminuição do recurso 
global que o gestor tinha para executar. Isso pode ser corroborado pelo 
GRÁFICO 3, que demonstra o contínuo crescimento do percentual relativo 
atingido no ano de 2016, marcando que proporcionalmente ao montante, o 
investimento tende a aumentar. Para o período, a média de crescimento ao ano 
é de 3,36%. 

Por outro lado também, o continuo crescimento relativo pode ser 
explicado pela mudança dos normativos da diretrizes, materializada pela 
Resolução/CD/FNDE/MEC N. 4, publicada em 3 de abril de 2015, que expandiu 
o limite de comercialização dos agricultores de 20 mil/ano/DAP para 20 
mil/ano/DAP/EEX, possibilitando que agricultores e entidades mais 
estruturadas ampliassem sua renda através do PNAE na comercialização com 
outros municípios e redes estaduais.  

Ademais, é prudente resgatar as ponderações tecidas no item 1.1 a 
respeito da alteração no módulo de captura da informação, que certamente 
influenciaram na taxa de crescimento do valor bruto efetivado. Sem a restrição 
de outros critérios certamente o valor para este ano seria maior.  Portanto, é 
possível dizer que a compra da agricultura familiar segue a tendência de 
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expansão, ainda que se esperasse uma aceleração nos resultados por conta 
da novidade da Resolução N.4. 

Não se pode negligenciar também o ambiente de instabilidade 
política que o Brasil conjunturalmente enfrentou e continua a enfrentar neste 
período. Como efeitos diretos, observa-se a oscilação dos mercados, inclusive 
do abastecimento alimentar, aumentando os preços dos alimentos, o custo 
para seu transporte e que de sobremaneira atingiu o PNAE, especialmente a 
agricultura familiar, categoria mais sensível a estes impactos. 

Vale lembrar que a meta de atingimento de 30% da compra da 
agricultura familiar para todo o recurso repassado pelo FNDE em um ano é 
uma meta compactuada por diversas frentes do Governo para o quadriênio 
2016-2019. Entre eles destaca-se o Plano Plurianual (PPA) e o Plano Nacional 
de Segurança Alimentar (PLANSAN), diretamente atrelada a iniciativa “4” de 
promover o abastecimento e o acesso regular e permanente da população 
brasileira à alimentação adequada e saudável. Mais especificamente à meta 
“4.2 - Alcançar 30% do recurso federal repassado para a aquisição de gêneros 
alimentícios da agricultura familiar para o Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE). MEC/FNDE” e a meta “4.3 - Promover o incremento de 2,5%, 
em cada ano, do total de recursos financeiros a serem transferidos pelo PNAE, 
referente à aquisição da Agricultura Familiar MEC/FNDE” (CAISAN, 2016).  

Notadamente, o crescimento médio de 3,36% está dentro da 
margem prevista. Além destes, a iniciativa também margeia outros Planos 
Governamentais importantes como o Plano Safra, e o Plano Nacional de 
Agroecologia e Produção Orgânica (PLANAPO), sendo, portanto, reconhecida 
e estratégica para o fortalecimento da agricultura familiar e a produção de 
alimentos saudáveis no país. 

Passa-se então para o refinamento das análises dos dados acima, 
sistematizando-os a partir de extratos de interesse, como porte dos municípios, 
e faixa percentual de compra. 

 
 

TABELA 2 - Universo Amostral de EEX consideradas para os tratamentos macro. FONTE: 
SIGPC/FNDE,2017. Elaboração da Autora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANO N(EEX) 
2011 5.290 
2012 5.279 
2013 5.560 
2014 5.573 
2015 5.591 
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GRÁFICO 4 - Distribuição das EEX por faixa de compra da agricultura familiar. FONTE: 
SIGPC/FNDE,2017. Elaboração da Autora. 
 

Através do GRÁFICO 4 é possível verificar a tendência de saída das 
EEX da faixa “Não adquiriram” até 2015. E, supondo que sejam as mesmas as 
EEX que permanecem na situação de ausência de compra, pode-se concluir 
que o número de EEX que nunca compraram diminui no tempo. Ou ainda, que 
os municípios que compram tendem a continuar comprando, já que a faixa 
verde de “Adquiriram 30% ou mais” está aumentando, possivelmente pela 
migração de municípios que antes estavam na faixa intermediária amarela que 
adquiriram menos de 30%. Portanto é plausível supor, assim como pontuado 
no Produto anterior, que os municípios que iniciaram a experiência de comprar, 
tendem a permanecer comprando.  

A respeito da leve alteração na curva de comportamento no ano de 
2016 pode-se entender  que esta esteja correlacionada as já mencionadas 
razões da diminuição no valor total de investimento na agricultura familiar como 
um todo no ano.  Entende-se que as EEX que regrediram à faixa vermelha se 
deram em razão de terem sido superestimadas nos anos anteriores, ou ainda 
que, mesmo que tenham iniciado uma pequena compra no ano anterior, o 
aprendizado não foi suficiente para sobreposição da crise instaurada, o que 
culminou no regresso à faixa anterior, descumprindo assim o Art. 14 da Lei 
11.947/2009. 

Um maior detalhamento destas informações, considerando 2016 
como ano de referência, permite visualizar a distribuição do quantitativo destas 
EEX no território brasileiro nestas mesmas faixas de interesse, e segundo 
regiões teremos: 

 

2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	
Não	adquiriram	 2178	 1774	 1201	 852	 795	 1153	

Adquiriram	menos	de	30%	 1707	 1923	 2583	 2175	 2174	 1967	

Adquiriram	30%	ou	mais	 1405	 1582	 1776	 2495	 2604	 2471	
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GRÁFICO 5 - Distribuição das EEX segundo região e faixa de compra em 2016. FONTE: 
SIGPC/FNDE,2017. Elaboração da Autora. 
 

Observando o estado do Universo (Total Geral) das EEX em 2016, é 
possível perceber, que com exceção da região Sul, todas as demais regiões 
seguem uma proporção de EEX que compram, mas compram menos de 30% 
(faixa laranja),muito similar a média. E que considerando esta informação, a 
maior diferença entre as regiões está entre as EEX que não adquirem nenhum 
item e as que compram efetivamente um volume e variedade de produtos da 
agricultura familiar. Destaque para Norte e Centro-Oeste que, dados suas 
características estruturais, apresentam as maiores taxas de municípios e 
Secretárias de Educação estaduais que não realizaram nenhuma compra de 
produtos oriundos da Agricultura Familiar. 

De modo bastante generalizado, pode-se imaginar que as razões em 
destaque para o Centro-Oeste apresentar tal dificuldade se relaciona com o 
predomínio do agronegócio extensivo que se estabeleceu principalmente 
nestes estados centrais, de planície, naturalmente de maior interesse desse 
tipo de empreendimento.   

Já o Norte, uma vez mais, vagamente, poderíamos supor que se 
relaciona a grande dificuldade de transporte que os municípios enfrentam para 
escoar os alimentos e abastecer as comunidades ribeirinhas e os povos da 
floresta. Ademais, vale destacar a presença massiva de significativas reservas 
indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, que além de deterem uma 
estrutura mais precarizada, demandam uma gestão diferenciada da 
alimentação escolar por parte dos gestores e demais envolvidos no 
fornecimento das refeições. Mas estas hipóteses poderão ser melhor 
aprofundadas na próxima seção onde se verificará a influência da logística na 
efetividade da compra. 

 Contudo, é fundamental frisar que este retrato seja interpretado 
defronte outros contextos. O gráfico acima apresenta uma importante 
informação quanto a contagem dos municípios em geral, mas não se deve 
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negligenciar a capacidade organizativa que os municípios já melhores 
estruturados ao longo de todo território nacional e a capacidade que estes têm 
de ampliar suas compras para outras regiões mais longínquas. Isto é dito pois, 
quando considerados sob o ponto de vista do conjunto de recursos investidos 
na agricultura familiar na mesma região, ou ainda no próprio estado, estes 
municípios fazem compensar os demais. Isto pode ser constatado no conjunto 
de gráficos a seguir. 
 

  
GRÁFICO 6 - Percentual atingido na soma do investimento executado por todas as EEX do Estado 
na agricultura familiar em 2016. FONTE: SIGPC/FNDE,2017. Elaboração da Autora. 
 

Primeiramente nota-se os baixos indicadores dos estados em 
vermelho que sequer atingiram metade da meta estabelecida pelo Art.14 da Lei 
do PNAE, demonstrando terem uma mais necessidade de apoio e intervenção 
para transposição de seus obstáculos. 

Em verde estão os estados que em sua totalidade veem executando 
a diretriz satisfatoriamente, e em azul os encontram-se intermediariamente, 
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próximo a média nacional. Entre os valores, menciona-se o estado do 
Amazonas, que mesmo estando na região norte já alcançou 27,01% de seus 
recursos investidos na agricultura familiar, ou ainda Goiás, no centro-oeste, 
com quase 28%. 

Abaixo seguem as informações acima condensando o percentual 
investido na agricultura familiar por região: 

 
 

 

 
GRÁFICO 7 - Percentual atingido para a compra da agricultura familiar sob total repassado pelo 
FNDE no conjunto das EEX das regiões em 2016. FONTE: SIGPC/FNDE,2017. Elaboração da 
Autora. 
 

 À título de comparação, segue a mesma informação, porém em 
2014. 
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GRÁFICO 8 - Percentual atingido para a compra da agricultura familiar sob total repassado pelo 
FNDE no conjunto das EEX das regiões em 2014. FONTE: SIGPC/FNDE,2015. Elaboração da 
Autora. 
  

Aqui é possível visualizar de forma clara, a evolução dos estados do 
Norte, e também do Nordeste. Regiões consideradas mais desenvolvidas como 
o Sul tem um leve crescimento, e o Sudeste regride suavemente.  

E, ainda que o gráfico acima acabe por favorecer a região Sul em 
ambos os anos, fazendo supor que seja a melhor executora em detrimento das 
demais, quer-se demonstrar que há uma mudança na tendência de 
concentração dos recursos da agricultura familiar nas regiões em 2016, 
demonstrando que, dadas suas características e limitações intrínsecas, quando 
vistas em sua composição, apresentam um comportamento mais ou menos 
homogêneo em todo o Brasil. 

 Na sequência, é perceptível a similaridade entre os gráficos que 
contém a distribuição do montante transferido pelo FNDE e o montante 
contabilizado para o investimento na agricultura familiar no PNAE. 
 



Relatrio PRODUTO II - PARTE 1 (0610089)         SEI 23075.155206/2016-73 / pg. 105

	 	 	 40	
	

 
GRÁFICO 9 - Distribuição do montante de R$ 3.822.776.247,30 transferido pelo FNDE para as 
regiões em 2016. FONTE: SIGPC/FNDE,2017. Elaboração da Autora. 
 

 
GRÁFICO 10 - Distribuição nas regiões do montante de R$857.677.783,76 contabilizado para a 
agricultura familiar no PNAE em 2016. FONTE: SIGPC/FNDE,2017. Elaboração da Autora. 
 

Os padrões de distribuição seguem o mesmo desenho, fazendo 
supor que o investimento na agricultura familiar é muito mais difundido do que 
possa parecer. O aparente predomínio do Rio Grande do Sul se dilui ao 
constarmos que o investimento global na agricultura familiar é predominante 
(33%) nas compras que acontecem na região Sudeste do pais, ainda que seja 
a mesma que apresenta percentual abaixo da média nacional (25,07%), em 
razão, evidentemente, do grande aporte de recursos que é transferido pelo 
FNDE anualmente, e da grande concentração de alunado nas grandes cidades.
  

E mais uma vez, estas diferenças serão objeto de estudo na próxima 
seção, onde se focará especialmente no detalhamento das diferenças e a 

7%	

32%	

11%	

36%	

14%	

CENTRO	OESTE	

NORDESTE	

NORTE	

SUDESTE	

SUL	

6%	

29%	

12%	
33%	

20%	
CENTRO	OESTE	

NORDESTE	

NORTE	

SUDESTE	

SUL	



Relatrio PRODUTO II - PARTE 1 (0610089)         SEI 23075.155206/2016-73 / pg. 106

	 	 	 41	
	

influência da variação do conjunto dos fatores segundo contexto de sua própria 
região. 

  
Já no que diz respeito a capacidade de escala de produção, os 

gráficos abaixo pretendem evidenciar os padrões de compra segundo o porte 
da municipalidade das EEX8. Imaginando que esta variável relaciona-se com o 
grau de urbanização dos munícipios, que por consequência está diretamente 
relacionada a capacidade de auto abastecimento alimentar que os mesmos 
detêm por efeito. 

 
 

 
GRÁFICO 11 - Distribuição das EEX segundo faixa de compra efetivada em 2016 em municípios de 
até 50.000 habitantes em 2015 - pequeno porte (P). FONTE: SIGPC/FNDE,2017; IBGE,2015. 
Elaboração da Autora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																													
8		Classificação	adota	pelo	MAPASAN,	2014.	Fonte: Sigpc/FNDE, 2016; MAPASAN, 2014; 
IBGE,2014.	
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GRÁFICO 12 - Distribuição das EEX segundo faixa de compra efetivada em 2016 em municípios de 
50.000 até 250.000 habitantes em 2015 - médio porte (M). FONTE: SIGPC/FNDE,2017; IBGE,2015. 
Elaboração da Autora. 
 

 
GRÁFICO 13 -Distribuição das EEX segundo faixa de compra efetivada em 2016 em municípios a 
partir de 250.000 habitantes em 2015 - grande porte (G). FONTE: SIGPC/FNDE,2017; IBGE,2015. 
Elaboração da Autora. 
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GRÁFICO 14 - Distribuição das EEX segundo faixa de compra efetivada em 2016 pelas Secretarias 
de Estaduais de Educação - SEDUCs.  FONTE: SIGPC/FNDE,2017; IBGE,2015. Elaboração da 
Autora. 
 

E, comparando estas informações ao ano de 2014 se revela mais 
uma diferença interessante. É plausível imaginar que em 2014 o perfil de 
compra confirmava a hipótese de serem os municípios com maiores 
conglomerados humanos os que detinham menor eficiência no abastecimento 
alimentar, certamente explicada pela dificuldade de acesso aos alimentos em 
razão da ausência de produção nas proximidades, bem como a maior 
complexidade da logística de distribuição dos mesmos. 

 
 
 

 
GRÁFICO 15 - Distribuição das EEX segundo faixa de compra efetivada em 2014 segundo porte de 
município.  FONTE: SIGPC/FNDE,2017; IBGE,2015. Elaboração da Autora. 
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municípios de porte M em 2014, mas principalmente ao aumento de 43% de 
municípios que compram “30% ou mais” em 2016 quando comparado aos 34% 
de 2014. 

Na transição para 2016, a faixa de predomínio nos municípios de 
porte P e M são as EEX que compram acima de 30%, além do já referido 
aumento nas de porte G, demonstrando que houve desenvolvimento da EEX 
que antes se encontravam na faixa intermediária anterior em P e M, 
modificando a predisposição do cenário. Essa diferença pode possivelmente 
ser explicada pela mudança no normativo da Resolução N.4, que permitiu que 
cidades de pequeno e médio porte pudessem complementar a aquisição de 
municípios de grande porte com sua produção, ou ainda circulando melhor as 
mercadorias entre P e M em razão da possibilidade aberta pelo normativo.   

Caso essa hipótese seja validada pelas prerrogativas de maior 
potencial de produção dos municípios de pequeno/médio porte, se revela a 
utilidade de continuar focando em estratégias que fomentem a produção local e 
autonomia, mas também na logística de circulação desses produtos, 
especialmente para SEDUCs (que também transformaram a característica de 
sua compra pela incrementação) por distâncias preferencialmente de circuitos 
mais curtos possíveis.  

Esta última informação sobre a SEDUCs é a que mais se relaciona 
com a ampliação dos limites pelo normativo de 2015. As SEDUCs passaram a 
comprar melhor já que a logística de distribuição pôde ser otimizada pela 
comercialização com o agricultor local que passou a poder vender também 
para as escolas estaduais de seu próprio município. 

Para concluir a modificação e fomento da produção causado pelo 
PNAE em cidades estratégicas para o abastecimento de grandes centros, seria 
necessário monitorar a quantidade de DAPs que passaram a comercializar 
nestes lugares, bem como a origem das mesmas. Este estudo não pode 
contemplar esta análise histórica pela ausência de dados em tempo hábil. 
Ainda assim, é proveitoso descrever uma fotografia mínima da distribuição das 
DAPs no ano de 2016: 
 
TABELA 3 - Distribuição das DAPs Físicas ativas em 2016 por região e porte9 de município. Fonte: 
SEAD/CC, 2017. Elaboração da Autora. 

DAP FÍSICA 2016 P M G Total 
Geral %Região 

CENTRO OESTE 109.461 17.802 5.579 132.842 3,21% 
NORDESTE 2.076.102 473.335 40.472 2.589.909 62,51% 

NORTE 252.925 95.207 24.459 372.591 8,99% 
SUDESTE 413.379 61.877 11.925 487.181 11,76% 

SUL 490.441 58.653 11.347 560.441 13,53% 
Total Geral 3.342.308 706.874 93.782 4.142.964 

 

																																																													
9	O	porte	de	municípios	seguiu	aqui	a	mesma	distribuição	admitida	das	demais	anteriores.	
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%Porte 80,67% 17,06% 2,26% 
  

 

TABELA 4 -  Distribuição das DAPs Jurídicas ativas em 2016 por região e porte de município. 
Fonte: SEAD/CC, 2017. Elaboração da Autora 

DAP JURÍDICA 2016 P M G Total 
Geral 

%Região 

CENTRO OESTE 289 76 56 421 6,40% 
NORDESTE 2.093 632 81 2.806 42,63% 

NORTE 375 225 82 682 10,36% 
SUDESTE 1.194 310 76 1.580 24,00% 

SUL 865 182 46 1.093 16,61% 
Total Geral 4.816 1.425 341 6.582   

%Porte 73,17% 21,65% 5,18%     
 
Estas tabelas confirmam um potencial produtivo concentrado 

majoritariamente nos municípios de pequeno porte, seguido dos de médio porte, 
alertando uma vez mais para a dificuldade de abastecimento da alimentação escolar 
dos grandes centros urbanos e a acertada modificação trazida pela novidade da 
Resolução N.4 ao expandir os limites da comercialização das DAPs por Eex. 

A escolha por distribuir as DAPs por região neste momento relaciona-se a 
facilidade de visualizar o consumo de alimentos dos agricultores familiares na 
alimentação escolar (representada pelo percentual anteriormente exposto) versus 
quantitativo de DAPs nestes locais. 

Aqui, pela aglomeração de DAPs, tanto Físicas como Jurídicas, na região 
Nordeste se faz notável a clara distinção entre potencial produtivo para o 
abastecimento alimentar e o que efetivamente é passível de ser produzido. Isto porque 
se viu que a região Sul, maior consumidora em cifras relativas de produtos da 
agricultura familiar para alimentação escolar, não é de longe a maior adensadora de 
capital produtivo, perdendo até mesmo no nível organizativo para a região Sudeste no 
que afeta o quantitativo de DAPs Jurídicas. 

Logo, a conclusão mais sugestiva obtida por estas tabelas juntamente as 
demais informações sobre consumo regionalizado, é que o quantitativo e 
centralidade de agricultores em determinado local é remotamente o fator decisivo para 
se explicar o êxito na construção de cadeias de abastecimento alimentar nas escolas 
atendidas no PNAE pela agricultura familiar. Sendo então urgente se entender as 
demais confluências que modulam este processo. E aqui, as pistas se relacionam 
especialmente ao que foi mencionado no referencial teórico acerca das disparidades 
resultantes do PRONAF (maior gerador de quantitativos de DAPs), que aprofundou as 
estruturas agrárias nacionais ao fomentar prioritariamente o acesso de crédito 
principalmente aos agricultores com perfis mais próximos aos dos latifundiários, que 
não se relacionam em qualquer medida a produção de alimentos nem para o 
abastecimento nacional, nem para o autoconsumo. Reforçando mais uma vez que as 
DAPs, e consequentemente o PRONAF, não estão a servido da produção de 
alimentos propriamente. 
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1.3. Detalhamento das variáveis selecionados para a investigação de 
influência de compra da agricultura familiar no âmbito do PNAE em 2016 
 

1.3.1 Metodologia do tratamento estatístico 
 

Com o objetivo de verificar a força de sua influência, as variáveis 
abaixo descriminadas na TABELA 5 foram escolhidas no intuito de pesquisar 
seu nível de correlação e capacidade de explicação com o percentual atingido 
para a compra da agricultura familiar no PNAE para o ano de 2016 para todo o 
universo de municípios que haviam prestado contas dentro do prazo 
estipulado. 

Sem a presunção de estabelecer quais são ou não as variáveis 
determinantes no processo de compra da agricultura familiar, a ideia aqui é 
apresentar uma investigação generalista a nível de Brasil, referindo-se a todos 
os percentuais executados no país com o apoio (e todas as limitações que isso 
incorre) da matemática para quantificar e nortear pesos e alcances das 
influências no mapeamento de tendências.  

Diferentemente da próxima seção que fará um recorte mais focado 
em municípios específicos, aqui se fazem apontamentos e levantamento de 
hipóteses que congreguem o empirismo da experiência com o retorno 
quantificável fornecido pelo tratamento estatístico, estratificado em estados. 

Aqui importa mais a influência/correlação das variáveis pela 
comparação dos pesos nos estados do que a diferenciação do quanto 
efetivamente se compra neles. Portanto, reforça-se que a leitura e 
interpretação deve estar mais pautada em buscar as particularidades dos 
estados.  

Vale ainda o esclarecimento de que para estas análises, foram 
desconsideradas todas as Secretarias Estaduais de Educação (SEDUCs), pois 
diversas das variáveis selecionadas não fariam sentido ao serem cruzadas, em 
razão da sua “desterritorialização” na gestão da alimentação escolar, e também 
pela ausência de informação para muitas delas. Isto se aplica também para o 
Distrito Federal, caracterizado como SEDUC e não como estado. De modo que 
aqui somente foram tratadas as EEX do nível municipal. 
 
TABELA 5 - Descriminação das variáveis selecionadas para a composição deste estudo. 
Elaboração da Autora. 
 

Variável Descrição 
Fonte do dado. 

Natureza.Tratamento 
Estatístico 
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%2016 

Principal variável a ser correlacionada com 
todas as demais, corresponde ao percentual 
alcançado em 2016 para compra da 
agricultura familiar, segundo total (R$) 
investido na agricultura familiar sob total 
(R$) transferido pelo FNDE. 

Sigpc, extraído pelo BI/DW. 
Variável quantitativa 
contínua. Analise principal, 
todas as outras variáveis 
devem ser relacionadas a 
esse dado, tratamento a 
depender da outra variável. 

%2011 Percentual alcançado em 2011 para compra da 
agricultura familiar, segundo total (R$) investido 
na agricultura familiar sob total (R$) transferido 
pelo FNDE. 

Sigpc, extraído pelo BI/DW. 
Variável quantitativa contínua. 
Teste de correlação de 
Pearson. 

%2012 Percentual alcançado em 2012 para compra da 
agricultura familiar, segundo total (R$) investido 
na agricultura familiar sob total (R$) transferido 
pelo FNDE. 

Sigpc, extraído pelo BI/DW. 
Variável quantitativa contínua. 
Teste de correlação de 
Pearson. 

%2013 Percentual alcançado em 2013 para compra da 
agricultura familiar, segundo total (R$) investido 
na agricultura familiar sob total (R$) transferido 
pelo FNDE. 

Sigpc, extraído pelo BI/DW. 
Variável quantitativa contínua. 
Teste de correlação de 
Pearson. 

%2014 Percentual alcançado em 2014 para compra da 
agricultura familiar, segundo total (R$) investido 
na agricultura familiar sob total (R$) transferido 
pelo FNDE. 

Sigpc, extraído pelo BI/DW. 
Variável quantitativa contínua. 
Teste de correlação de 
Pearson. 

%2015 Percentual alcançado em 2015 para compra da 
agricultura familiar, segundo total (R$) investido 
na agricultura familiar sob total (R$) transferido 
pelo FNDE. 

Sigpc, extraído pelo BI/DW. 
Variável quantitativa contínua. 
Teste de correlação de 
Pearson. 

Modalidade 
(MOD) 

Formato da gestão para a compra dos 
alimentos nas escolas. A – Escolarizada; B – 
Centralizada; C – Mista. 

Sigpc-Questionário. Variável 
qualitativa, 3 respostas 
possíveis. Estatística 
descritiva. 

Terceirização 
(TER) 

Presença ou ausência de Empresa 
Terceirizada para o fornecimento de 
alimentação escolar no município. 

Sigpc-Questionário. Variável 
qualitativa, 2 respostas 
possíveis: sim ou não. 
Estatística descritiva. 

Participação em 
Recursos (REC) 

Se o município investiu recursos próprios na 
alimentação escolar. Explica-se que decidiu-se 
tornar esta variável qualitativa, ainda que fosse 
possível e mais recomendado trata-la como 
quantitativa em razão do acesso restrito a esta 
informação SOMENTE por meio do Sigpc-
Questionário. Não foi possível acessar o 
relatório do montante investido em tempo hábil. 

Sigpc-Questionário. Variável 
qualitativa, 2 respostas 
possíveis: sim ou não. 
Estatística descritiva. 

Nutricionista RT 
(RT) 

Se o município tem ao menos uma/um 
nutricionista responsável técnica. Explica-se 
que a razão de ter tomado essa variável como 
qualitativa ao invés de quantitativa se deu em 

Sigpc-Questionário. Variável 
qualitativa, 2 respostas 
possíveis: sim ou não. 
Estatística descritiva. 
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razão do aprendizado do produto anterior, que 
ao considerar e tratar o quadro geral de 
nutricionistas apresentou um coeficiente de 
Pearson extremamente baixo, significando não 
haver nenhuma correlação entre as variáveis. A 
experiência prática evidenciou ser uma 
informação descabida, e entende que o erro se 
dá em razão de que apenas uma nutricionista 
já é o suficiente para causar o impacto 
necessário de fomento à compra. Quando 
considerado o quantitativo, o teste estatístico 
estabelece relação por proporção, distorcendo 
assim a informação. 

Quadro técnico 
(QT) 

Se o município apresenta ao menos uma/um 
nutricionista no quadro técnico para além do 
nutricionista RT. A informação quantitativa do 
proporcional do quadro técnico foi 
desmembrando em dois blocos de modo a 
tornar estas variáveis qualitativas. 

Sigpc-Questionário. Variável 
qualitativa, 2 respostas 
possíveis: sim ou não. 
Estatística descritiva. 

Presença de 
alimentos 
orgânicos (AOR) 

Se o município respondeu positivamente ou 
não à pergunta a respeito da oferta de 
alimentos orgânicos ou agroecológicos na 
alimentação escolar. 

Sigpc-Questionário. Variável 
qualitativa, 2 respostas 
possíveis: sim ou não. 
Estatística descritiva. 

Presença de 
Frutas e verduras 
semanalmente 
(FEV) 

Se o município respondeu positivamente ou 
não à pergunta a respeito da oferta semanal de 
ao menos 3 porções de frutas e verduras na 
alimentação escolar. 

Sigpc-Questionário. Variável 
qualitativa, 2 respostas 
possíveis: sim ou não. 
Estatística descritiva. 

Uso da 
ferramenta da 
chamada pública 
para aquisição de 
produção da 
agricultura 
familiar (CH PL) 

Se o município se dispôs da ferramenta da 
chamada pública para comprar produtos da 
agricultura familiar 

Sigpc-Questionário. Variável 
qualitativa, 2 respostas 
possíveis: sim ou não. 
Estatística descritiva. 

Educação 
Alimentar e 
Nutricional (EAN) 

Se o município realizou atividades de EAN Sigpc-Questionário. Variável 
qualitativa, 2 respostas 
possíveis: sim ou não. 
Estatística descritiva. 

Assessoramento 
pelo (CECANE) 

Se o município foi em algum momento 
assessorado pelo CECANE. Como aprendizado 
do produto anterior, ao invés de considerar a 
presença desta variável somente em relação 
ao ano predecessor ao ano de vigência, inclui-
se todos os anos pois entende-se que a 
influência da compra estimulada por esse 
agente deve perdurar para além do ano 

DAPAE/CGPAE/FNDE. 
Variável qualitativa, 2 
respostas possíveis: sim ou 
não. Estatística descritiva. 
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seguinte. 

Monitoramento 
pelo FNDE 
(FNDE) 

Se o município foi em algum momento 
monitorado pelos técnicos da 
COMAV/CGPAE/FNDE. Como aprendizado do 
produto anterior, ao invés de considerar a 
presença desta variável somente em relação 
ao ano predecessor ao ano de vigência, inclui-
se todos os anos pois entende-se que a 
influência da compra estimulada por esse 
agente deve perdurar para além do ano 
seguinte. 

COMAV/CGPAE/FNDE. 
Variável qualitativa, 2 
respostas possíveis: sim ou 
não. Estatística descritiva. 

Quantitativos de 
Alunos 
(ALUNOS) 

Quantidade de alunos atendidos no município. SIgae/FNDE. Variável 
quantitativa discreta. Teste de 
correlação de Pearson. 

Quantidade de 
habitantes 
(HABT) 

Quantidade de habitantes no município. IBGE/2015. Variável 
quantitativa discreta. Teste de 
correlação de Pearson. 

Quantidade 
Escolas 
(ESCOLAS) 

Quantidade de escolas no município. SIgae/FNDE. Variável 
quantitativa discreta. Teste de 
correlação de Pearson. 

Quantidade de 
DAPs Físicas 
(DAPF) 

Quantidade de agricultores cadastrados na 
SEAD/CC no município em 2016. 

SEAD/CC. Variável quantitativa 
discreta. Teste de correlação 
de Pearson. 

Quantidade de 
DAPs Jurídicas 
(DAPJ) 

Quantidade de cooperativas e associações de 
agricultores cadastradas na SEAD/CC nos 
municípios em 2016. 

SEAD/CC. Variável quantitativa 
discreta. Teste de correlação 
de Pearson. 

Quantidade de 
Escolas 
atendidas pelo 
PAA (QPAA) 

Quantidades de escolas que receberam 
alimentos como doação pela modalidade do 
PAA doação-simultânea. 

MDS. Variável quantitativa 
discreta. Teste de correlação 
de Pearson. 

 
Em primeiro lugar é necessário marcar que todo o percurso 

metodológico referente aos tratamentos estatísticos desta seção e também da 
seguinte contou com o auxílio e fundamentação de Docente Estatística10.  

O objetivo aqui foi de verificar a correlação da variável “%2016”, 
referente ao percentual de compra em 2016 das EEX, com as variáveis citadas 
acima, quer dizer, se estão fortemente correlacionados (por exemplo: Quanto 
mais EEX terceirizadas no estado, menores os percentuais para a compra da 
agricultura familiar naquele estado). Ou, se estão fracamente correlacionados 
																																																													
10Evelin	Heringer	Manoel	contribuiu	de	forma	voluntária.	Todos	os	cálculos	executados	por	ela	utilizados	
para	 nas	 análises	 deste	 documento	 e	 de	 qualquer	 outro	 dele	 derivado	 serão	 assim	 devidamente	
identificados.	
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significando que não é possível estabelecer correlação para esta variável (outro 
exemplo: as EEX terceirizadas e não terceirizadas compram aproximadamente 
igual em 2016 em determinado estado - isto é, sendo terceirizada ou não, não 
se consegue prever qual será o comportamento da Eex para compra da 
agricultura familiar). 

Para as variáveis quantitativas usou-se o coeficiente de correlação 
de Pearson, que mede a associação linear entre 2 variáveis e não depende da 
escala das variáveis para medir o índice de correlação. 

Calculou-se o coeficiente de correlação de Pearson entre a coluna 
do percentual alcançado em 2016 para compra da agricultura familiar, segundo 
total (R$) investido na agricultura familiar sob total (R$) recebido pelo FNDE 
com as demais colunas listadas acima, para cada estado.  

 
Temos que o coeficiente de correlação é dado por 

𝜌!" =
𝜎!"
𝜎!𝜎!

, 

 
onde−1 ≤ 𝜌!" ≤ 1 é o coeficiente de correlação entre as colunas 𝑖 e 𝑘.  
 

• Se 𝜌!" ≅ 1 então as colunas 𝑖  e 𝑘  estão altamente positivamente 
correlacionadas.  

• Se 𝜌!" ≅ −1  então as colunas 𝑖  e 𝑘  estão altamente negativamente 
correlacionadas.  

• Se 𝜌!" = 0 significa que as duas variáveis não dependem linearmente uma da 
outra.   
 

 
FIGURA 1 - Ilustração do tratamento de Pearson. Fonte: Evelin Heringer Manoel, 2017. 
 
Para a interpretação de  𝜌!" deve-se considerar: 

• 0.9 para mais ou para menos indica uma correlação muito forte. 
• 0.7 a 0.9 positivo ou negativo indica uma correlação forte. 
• 0.5 a 0.7 positivo ou negativo indica uma correlação moderada. 
• 0.3 a 0.5 positivo ou negativo indica uma correlação fraca. 
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• 0 a 0.3 positivo ou negativo indica uma correlação desprezível. 
 

Nos tratamentos de Coeficiente de Pearson tem-se o coeficiente 
para todos os estados em relação a correlação das variáveis quantitativas 
descritas acima em relação ao percentual 2016. 

À título de ilustração, os gráficos abaixo esclarecem a relação entre 
as variáveis quantitativas e %2016 do método adotado para  o tratamento das 
variáveis quantitativas, se é positiva (reta crescente) ou negativa (reta 
descrente) para o estado do Acre. Quanto mais próximo os dados estiverem da 
reta, maior será a correlação. Note que ao passar dos anos a correlação fica 
maior entre as porcentagens de compra. 

 
 
 
 

 

 
GRÁFICO 16 - Correlação entre o percentual de compra da agricultura familiar executado pelas 
EEX do Acre em 2011 em relação a 2016. Elaboração: Evelin Heringer Manoel, 2017. 
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GRÁFICO 17 - Correlação entre o percentual de compra da agricultura familiar executado pelas 
EEX do Acre em 2012 em relação a 2016. Elaboração: Evelin Heringer Manoel, 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRÁFICO 18 - Correlação entre o percentual de compra da agricultura familiar executado pelas 
EEX do Acre em 2013 em relação a 2016. Elaboração: Evelin Heringer Manoel, 2017. 
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GRÁFICO 19 - Correlação entre o percentual de compra da agricultura familiar executado pelas 
EEX do Acre em 2014 em relação a 2016. Elaboração: Evelin Heringer Manoel, 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRÁFICO 20 - Correlação entre o percentual de compra da agricultura familiar executado pelas 
EEX do Acre em 2015 em relação a 2016. Elaboração: Evelin Heringer Manoel, 2017. 
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GRÁFICO 21 - Correlação entre a quantidade de alunos das EEX do Acre em relação ao percentual 
executado para a compra da agricultura familiar 2016. Elaboração Evelin Heringer Manoel, 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRÁFICO 22 - Correlação entre a quantidade de habitantes das EEX do Acre em relação ao 
percentual executado para a compra da agricultura familiar 2016. Elaboração Evelin Heringer 
Manoel, 2017. 
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GRÁFICO 23 - Correlação entre a quantidade de escolas das EEX do Acre em relação ao percentual 
executado para a compra da agricultura familiar 2016. Elaboração Evelin Heringer Manoel, 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 
GRÁFICO 24 - Correlação entre a quantidade de DAPs Físicas ativas do Acre em 2016 em relação 
ao percentual executado para a compra da agricultura familiar 2016. Elaboração Evelin Heringer 
Manoel, 2017. 
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GRÁFICO 25 - Correlação entre a quantidade de DAPs Jurídicas ativas do Acre em 2016 em relação 
ao percentual executado para a compra da agricultura familiar 2016. Elaboração Evelin Heringer 
Manoel, 2017. 
 

 

 

 

 

 

 
GRÁFICO 26 - Correlação entre a quantidade de escolas que receberam doações de alimentos em 
2016 em relação ao percentual executado para a compra da agricultura familiar 2016. Elaboração 
Evelin Heringer Manoel, 2017. 
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Note que para o estado do Acre todas as variáveis quantitativas 
estão positivamente correlacionadas com o percentual 2016, ou seja, a medida 
que uma cresce a outra tende a crescer também. Entretanto, a correlação não 
é forte como podemos acompanhar nas figuras, os dados não se aproximam 
tanto da reta, demonstrando que estas variáveis explicam pouco a forma como 
se comporta a taxa de compra da agricultura familiar no PNAE no estado. Eis 
algumas causas possíveis: 

 
1. Influência de valores extremos podem alterar o coeficiente de 

correlação. Veja as figuras abaixo, com o valor extremo tem-se um coeficiente 
positivo e ao tirar esse ponto extremo obtemos uma correlação negativa. 
 

 
FIGURA 2 - Comportamento de valores extremos para o método de tratamento de Pearson, 
comportamento A. Fonte: Evelin Heringer Manoel, 2017. 
 

 
FIGURA 3 -  Comportamento de valores extremos para o método de tratamento de Pearson, 
comportamento B. Fonte: Evelin Heringer Manoel, 2017. 
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2. Associação não linear das variáveis. Por exemplo, quando temos 
o caso descrito na figura abaixo.  Note que não há correlação linear, mas 
poderia ter uma correlação quadrática neste exemplo. Casos como este não 
serão tratados neste estudo, já que apresentam um comportamento difíceis de 
serem interpretados na prática da execução, incorrendo em irreprodubilidade. 

 
FIGURA 4 - Ilustração de comportamento quadrádico das variáveis correlacionadas. Fonte: Evelin 
Heringer Manoel, 2017. 
 
Observação: No excel, para calcular o coeficiente de Pearson utilizou-se a 
função “correl”. 
 

No tratamento do Coeficiente de Pearson temos que o coeficiente de 
correlação é -0,2022 em relação a variável quantidade de escolas no Amapá, 
ou seja, compra-se menos quando tem-se mais escolas, acompanhe pela 
figura abaixo (a reta é decrescente). 

  
GRÁFICO 27 - Correlação entre a quantidade de escolas das EEX do Amapá em relação ao 
percentual executado para a compra da agricultura familiar 2016. Elaboração Evelin Heringer 
Manoel, 2017. 
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Observação: No tratamento do coeficiente de Pearson, se a 

correlação é positiva ou negativa vemos que todas as variáveis que tem 
correlação negativa são correlações desprezíveis, ou seja, os valores são 
abaixo de 0,3. 

  
Agora, com relação às variáveis qualitativas e sua correlação com 

o percentual de compra em 2016, não se pode proceder com o tratamento de 
Pearson pois são dois tipos distintos de variáveis, uma qualitativa e outra 
quantitativa.  

Deste modo, para cada variável qualitativa calcula-se as médias, 
mediana e os quartis de percentual de compra em 2016 para cada uma de 
suas possíveis saídas (por exemplo, para as saídas 0 (não há terceirização) e 
1 (há terceirização) da variável Terceirização).  

Então, primeiro deve-se analisar se tal modalidade está relacionado 
ao percentual de 2016, ou seja, se os valores das médias e quartis mudam e 
se sim qual das possíveis saídas nos dá um percentual de compra maior em 
2016. 

Uma análise das estatísticas descritivas da amostra é fundamental 
para resumirmos algumas informações sobre a população. Estas informações 
são utilizadas para tomada de decisão.  

Define-se como Quartis (Q1, Q2 e Q3) os valores dados a partir do 
conjunto de observações ordenado em ordem crescente, que dividem a 
distribuição em quatro partes iguais. O primeiro quartil, Q1, é o número que 
deixa 25% das observações abaixo e 75% acima, enquanto que o terceiro 
quartil, Q3, deixa 75% das observações abaixo e 25% acima. Já Q2 é 
a Mediana, deixa 50% das observações abaixo e 50% das observações acima. 

No tratamento das variáveis qualitativas mostra-se qual saída para a 
variável (Presença (1) ou Ausência (0)) está positivamente relacionada ao 
percentual de compra em 2016. Isto é, se a saída é 1, significa que a presença 
da variável pode explicar maiores percentuais para a compra da agricultura 
familiar no estado em questão.  

Para o estado do Acre, tomando a variável Terceirização temos os 
seguintes valores de média, 1º quartil, mediana e 3º quartil: 

 
TABELA 6 - Representação da descrição estatística dos quartis. Fonte: Evelin heringer Manoel, 
2017. 
 

 Média 1º 
Quartil 

Mediana 3º 
Quartil 

0 0,18 0 0,2357 0,2924 
1 0,13 0,0647 0,1295 0,1942 
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Portanto, como há uma diferença entre os quartis e a média 

podemos concluir que existe uma relação negativa (já que a média é maior nos 
não-terceirizados) entre a variável Terceirização e a compra em 2016. Além 
disso, tanto a média quanto os quartis são maiores para a saída 0, ou seja, a 
média de compra dos municípios não-terceirizados é maior, significando que 
quanto menos municípios terceirizados no estado. 

 
Observação: Se os valores das médias e quartis forem distintos 

entre as saídas, então existe relação entre as variáveis. Nada pode ser 
afirmado apenas com o valor da média, já que ela é afetada por valores 
extremos, ou seja, podemos ter valores muito altos ou muito baixos que afetem 
o valor da média e induzem a concluir algo que pode não ocorrer. Por exemplo, 
as médias de uma prova de 3 meninas são 100, 0 e 80 então a média de suas 
notas é 60, o que não condiz com o real.  Além disso, quanto maior for essa 
diferença maior será a força de relação entre elas, assim para minimizar os 
erros a inclusão das análises dos quartis é fundamental nesta avaliação.  

 
Observação: Para a variável Modalidade temos 3 saídas possíveis, 

então faremos a diferença entre a saída que obtiver a média e os quartis 
maiores com a que obtiver as dos menores. 

 
Observação: Quando todos as EEX do estado apresentarem a 

mesma saída para a variável, não é possível proceder com a análise, já que a 
presença da variável não é capaz de explicar o comportamento do percentual 
atingido, desta forma não há correlação. Um exemplo está nos estados em 
que não há CECANEs e consequentemente todas as saídas para o 
assessoramento são 0, ou quando todas as EEX ofertaram frutas e verduras 
semanalmente e as saídas foram todas 1. 

 
Observação: Outra situação importante que incorre na ausência de 

correlação ou correlação muito fraca é a verificação no tratamento das 
qualitativas onde os valores da média e/ou quartis estão muito próximos, 
demonstrando que a diferença entre estes valores é muito pequena, e portanto 
a correlação da que apresenta maior valor é muito fraca. Foram consideradas 
correlações fortes, e portanto aceitáveis, somente aquelas igual ou acima de 
0,5 

 
Na sequência, apresentam-se as tabelas contendo os resultados 

derivados dos tratamentos descritos. 
 
 
1.3.2 Verificação da influência de variáveis quantitativas 
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TABELA 7 – Valores e intensidade da correlação estabelecida entre o % de compra da agricultura familiar em 2016 e 
as variáveis quantitativas selecionadas, sendo os valores positivos diretamente proporcionais, e negativos 
inversamente proporcionais. Cálculo e elaboração Evelin Heringer Manoel,2017. 
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Observa-se que o maior valor de correlação positiva se dá pelo 
coeficiente de 0,85 no estado de Roraima para o percentual atingido em 2014, 
significando que este estado manteve uma tendência crescente de recursos 
investido ao longo dos anos, e na medida que cada vez mais comprava, cada 
vez mais tendia a investir nessa área. 

Já o menor valor de correlação negativa de Pearson foi de -0,20, no 
estado do Amapá para a influência do número de escolas em 2016. 
Significando que naquele ano, quanto mais escolas tivesse no estado, menor a 
tendência ou maior a dificuldade em se investir nesse tipo de compra.   

Ainda que as forças correlacionais sejam consideradas fracas, 
algumas pistas podem ser dadas neste contexto. Especialmente pelas 
tendências de direcionamento destas relações. Quer dizer, a tendência da 
correlação ser diretamente ou inversamente proporcional pode indicar se o 
fator de influência propende a favorecer ou atrofiar o desenvolvimento da 
compra. 

De outra forma, aqui é proveitoso notar que as correlações 
diretamente proporcionais (ou seja, de valor positivo) se dão majoritariamente 
na relação entre os percentuais de compra da agricultura familiar efetivado nos 
anos entre 2011 a 2015 com o de 2016. Na prática, a leitura que se pode fazer 
desta informação é o que reforça o já constatado anteriormente: que quanto 
mais se compra na agricultura familiar em anos anteriores, maior a propensão 
a continuar comprando. 

 A coluna “%2015” é a que tem a maior quantidade de coeficientes 
expressivos sobre esta hipótese, demonstrando que quanto mais se comprou 
em 2015, mais se comprou em 2016, em todos os estados. Para este ano, não 
há qualquer correlação inversamente proporcional, e pouquíssimas delas são 
fracas ou desprezíveis. 

No que se refere a tendência inversamente proporcional (valor 
destacados em negrito de cor vermelha na tabela), os fatores de influência 
“quantidade de alunos”, “quantidade de habitantes” e “quantidade de escolas” 
são as que apresentam maior quantidade de correlação negativa. Isto expressa 
que quanto mais estes números crescem, menor a chance dos percentuais 
serem altos naqueles estados.  

Sua interpretação é bem lógica: quanto maior o número de 
habitantes no município, maior a quantidade de alunos, quanto maior a 
quantidade de alunos, maior a quantidade de escolas, e quanto maior a 
combinação entre estes fatores, mais exigente e mais complexa será a gestão 
deste município, seja em termos de logística, seja em termos administrativos 
ou de comunicação. Única exceção se dá para o estado de Roraima, que por 
sinal detém a maioria das correlações positivas fortes, demonstrando ser 
mesmo um desvio de padrão geral. 

Quanto a coluna referente a quantidade de escolas beneficiadas por 
alimentos da agricultura familiar via PAA, pouco se pode concluir, já que a 
diferença entre a correlação positiva e negativa é bem pequena e ainda que a 
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correlação positiva seja predominante, nenhum coeficiente muito expressivo se 
expos em ambas as situações. A correlação negativa nesse caso poderia ser 
dada pela superposição dos programas, comprometendo-os.  

Em contra partida, a positiva poderia ser explicada justamente pela 
maior oferta de produtos que se tem naquele município, já que, se há muitos 
agricultores produzindo para o PAA, significa que de fato há intensa produção 
de alimentos por estes atores, sendo assim poderiam também comercializá-los 
no PNAE. Diversos estudos observaram e fundamentam esta hipótese em que 
estes programas são complementares e co-dependentes, e que especialmente 
o PNAE funciona melhor onde o PAA já havia se consolidado.  

Em respeito ao quantitativo de DAPs, tanto físicas como jurídicas, se 
constata uma vez mais o que já se havia averiguado: que sozinho, os 
quantitativos destas variáveis não conseguem exprimir o engendramento da 
ação destes atores. Um quantitativo destas DAPs se apresenta no quadro 
abaixo, referente ao ano de 2016. 
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TABELA 8 - Distribuição das DAPs ativas em 2016 nos estados brasileiros. Fonte: SEAD/CC. 
Elaboração da Autora. 

 
 
A tabela faz concluir que se grande quantitativo de DAP fosse 

condição para um abastecimento alimentar exemplar por parte dos agricultores, 
estados com as maiores concentrações deveriam ser capazes de se vincular 
com altos coeficiente de Pearson para comercialização no PNAE. Dado que 
Roraima apresenta o maior coeficiente para este fator, e os menores 
quantitativos de DAPS, perdendo somente para o Amapá. Além disso, o Rio 
Grande do Sul, estado que sabidamente é o mais eficiente em articular a 
entrada da agricultura familiar no PNAE apresenta um coeficiente negativo, 
indicando para o contrassenso da informação da dependência inversa desta 
variável. Suposição inadmissível para a situação. 

Ademais, a Bahia, maior focalizadora de DAPs, por esta lógica, 
deveria ser capaz de deter os maiores percentuais para a compra.  

UF N(DAPF) N(DAPJ)
TOTAL	 4142964 6582
BA 633888 1267
CE 508786 162
MA 357108 330
MG 325985 704
PE 319156 227
PI 283691 225
RS 279120 510
PB 201354 205
PR 166733 333
PA 152732 261
RN 117147 98
SC 114588 250
AL 99879 208
ES 77419 309
AM 76438 156
SE 68900 84
SP 68173 512
RO 59461 78
MT 58194 151
GO 44197 123
TO 35714 51
AC 27137 56
MS 27043 118
RJ 15604 55
RR 11277 25
AP 9832 55
Média 159213,7 252,0
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Portanto, é significativo persistir na investigação da permeabilidade 
desta produção, conferindo quais as confluências tornam uma DAP produtora 
de alimentos ou eficientemente ativa para esta finalidade. Caso contrário 
permanecerá a interrogação do que realmente se sustentam estas DAPs, 
fazendo supor que produtores reconhecidamente familiares e pequenos aos 
olhos do Estado (pelo fato de portarem uma DAP), e consequentemente 
titulares de benefícios de políticas públicas para o setor, não estão 
sistematicamente investindo no abastecimento de alimentos para a população, 
mas possivelmente replicando estratégias que servem à perpetuação do 
modelo dominante das estruturas latifundiárias. Em outras palavras, grande 
parte destes altos números de DAPs estão destinando seu trabalho em favor 
da manutenção da atual conjuntura dos sistemas alimentares, baseada em 
commodities, assim como a própria fundamentação teórica deste trabalho 
apontou na apresentação. 

 
Passa-se então para a avaliação da influência de variáveis 

qualitativas, isto é, se a presença ou ausência daquela variável tende a 
repercutir no aumento da compra.  

A tabela abaixo apresenta a resposta de saída para cada uma delas, 
isto é, a tabela contém a indicação, a depender da força da correlação, do que 
provoca um aumento nas compras naquele estado (exceto as ocorrências em 
destaque para a variável CECANE). 

Os estados foram agrupados por região para facilitar a consulta de 
particularidades. 
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1.3.3. Verificação da influência de variáveis qualitativas 
 
TABELA 9 – Resposta de saída (ausência ou presença da variável qualitativa) na influência do aumento/diminuição 
do percentual da compra da agricultura familiar no PNAE. Elaboração Evelin Heringer Manoel, 2017.  
 

UF MOD TER REC RT QT AOR FEV CH	PBL EAN CECANE FNDE
AC B 0 0 1 1 0 1 1 1
AM B 0 1 1 1 1 1 1 1 0
AP C 0 0 0 1 0 0 0 1 1
PA A 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
RO B 0 0 1 1 0 1 1 1 0
RR A 0 0 1 0 1 1 1 1 1
TO C 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1
AL A 1 0 1 0 1 1 1 1 1
BA B-C 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
CE B-C 0 1 1 0 1 1 1 0 0
MA B 0 1 1 1 1 1 1 1 0
PB B 1 1 1 1 1 0 1 1 0
PE C 1 1 1 0 1 1 1 1 1
PI C 0 1 1 1 1 1 1 1 0
RN C 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
SE A 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0
GO B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MS C 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1
MT C 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0
ES A-C 0 1 1 1 1 0 0 0
MG A 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1
RJ A 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1
SP A 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
PR B 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0
RS A 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SC C 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0
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A relevância deste quadro se concentra nas informações das 
correlações em verde, tanto no que se refere as colunas - que descreve a 
influência do fator nos diversos estados - quanto nas linhas - que reflete a 
confluência dos fatores dentro do estado.  

Sob este enfoque as colunas que delimitam o comportamento da 
terceirização, oferta semanal de frutas e verduras nos parâmetros definidos 
pela resolução e a utilização do instrumento da chamada pública são as mais 
descritivas. Ademais destas, as linhas que correspondem ao comportamento 
do Amapá, Roraima e Sergipe são as mais significativas. Estas ocorrências 
podem ser interpretadas como sendo as que apresentam um comportamento 
melhor delimitado de diferenças entre as extremidades dos que compram mais 
e dos que compram menos, resultando, deste modo, em uma explicação mais 
forte para os que compram.  

Os valores em destaque vermelho, ao apresentarem uma correlação 
fraca, significa que aquela entrada tem pouco poder explicativo sobre a 
compra, e que ambos os grupos, tanto os que compram bem quanto os que 
compra mal, são pouco influenciados pela presença ou ausência daquele 
elemento, mas que tendem mais a se diferenciar com a influência daquele fator 
de resposta. 

 
 

Modalidade da Gestão, Terceirização, Participação nos Recursos 
   
   Estes fatores são interessantes de serem analisados agregados, 
em detrimento da característica comum de se relacionarem à administração do 
orçamento.  
   O comportamento variado da modalidade de gestão, centralizada, 
escolarizada ou mista, indica não haver uma tendência uniforme no 
favorecimento da compra da agricultura familiar nos estados, baseado nesta 
verificação pontual. E parece razoável que assim o seja, já que regiões 
distintas demandam formatos distintos de gestão que se adapte melhor as suas 
particularidades. 
   No que se relaciona à terceirização da alimentação escolar, a 
influência negativa da existência desse tipo de serviço é observada na maioria 
das ocorrências, principalmente entre os estados melhores executores da 
compra da agricultura familiar (em referência ao GRÁFICO 6): estados do Sul, 
Espirito Santo, Minas Gerais, Roraima e Acre, indicando que a não-
terceirização do Programa é muito desejável. 
   A respeito da participação em recursos, é imprescindível pontuar 
que esta variável deveria ser tratada como uma quantitativa, já que a proporção 
do quanto se recebe do FNDE e quanto se investe autonomamente é 
fundamental no entendimento do efeito efetivo desta participação. Porém, em 
razão do atraso ao acesso desta informação, não se pôde transcorrer com o 
devido tratamento. Portanto, pouco pode ser concluído a respeito desta 
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variável além do óbvio, que quanto maior o orçamento disponível para o 
atendimento das diretrizes do Programa, melhor será seu desempenho, em 
qualquer frente.  

Evidentemente, a resposta de saída em que se observa 
predomínio de fato corrobora esta afirmação. A exceção da região norte pode 
ser explicada pela limitação do próprio método ao considera-la uma variável de 
presença/ausência, não quantificável. Ainda assim, sabe-se que esta região 
está entre as que menos investem com recursos próprios no Programa, e é 
também a que enfrenta os maiores entraves relacionados a ausência de 
estruturas mínimas de trabalho. Portanto, a contagem de poucas EEX com a 
entrada positiva para este número pode acarretar na baixa correlação para a 
presença da variável. 
 
 
Oferta de Alimentos Orgânicos, Oferta de 3 porções de frutas e verduras 
semanais, Chamada Pública, Educação Alimentar e Nutricional 
 
   Entende-se que compreender estes fatores relaciona-se 
diretamente com a dinâmica da compra da agricultura familiar pelos seguintes 
argumentos: 
 

 

GRÁFICO	28	-	Distribuição	dos	recursos	investidos	nos	grupos	alimentares	em	2015	diferenciados	por	fornecedor.	Fonte:	Sigpc/FNDE,	2017.	
Elaboração	da	Autora.	
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GRÁFICO 29 - Recursos investidos em alimentos orgânicos ou agroecológicos em 2014 e 2015 por 
fornecedor. Fonte: Sigpc/FNDE, 2017. Elaboração da Autora. 

  

Como se pode observar, os gráficos mostram maior participação da 
agricultura familiar nos alimentos dos grupos de frutas e derivados e hortaliças 
e derivados, justamente os alimentos preconizados pela resolução do PNAE 
com oferta estipulada mínima de 3 porções semanais. Ademais, como se pode 
observar também, alimentos orgânicos e agroecológicos são majoritariamente 
fornecidos pela agricultura familiar nos dois anos que se tem informação. 
Portanto, é aceitável que as EEX que buscam pela presença frequente destes 
alimentos na alimentação escolar, necessariamente estão próximas de maiores 
percentuais da compra da agricultura familiar. Hipótese que pode ser 
constatada pela grande maioria das correlações aceitáveis das respectivas 
colunas. Valendo o destaque para o estado do Espirito Santo, estado 
comprador eficiente, que não pôde proceder no tratamento uma vez que todas 
as EEX responderam positivamente a questão relativa a oferta de frutas e 
verduras semanais (mesma ocorrência positiva para a utilização do instrumento 
da Chamada Pública).  

Assim sendo, na hipótese que o aumento na oferta de frutas e 
verduras e alimentos orgânicos ou agroecológicos acarreta no aumento da 
comercialização da agricultura familiar, é possível inferir que a aquisição se dê 
mediante um instrumento apropriado e facilitador, neste caso, a chamada 
pública. Aqui é fácil constatar que esta variável é a mais eficiente para explicar 
a presença de produtos da agricultura familiar na alimentação escolar em EEX 
que a utilizam.  

A relação hipotética entre as EEX melhores compradoras, 
propiciadoras de alimentos balanceados e seguros serem aquelas que também 



Relatrio PRODUTO II - PARTE 5 (0610199)         SEI 23075.155206/2016-73 / pg. 135

	 	 	 70	
	

estão mais preocupadas com o cumprimento integralista das diretrizes do 
PNAE, e, portanto, seriam também as que mais execução ações de Educação 
Alimentar e Nutricional, é de correlação mais frágil, entretanto também 
constatável pela coluna “EAN”. 
 

Assessoria do CECANE, Monitoramento do FNDE 
 

As colunas referentes a influência das variáveis presença de 
assessoria dos CECANES e monitoramento do FNDE são menos 
representativas já que vários estados não foram ainda contemplados por este 
tipo de ação estratégica (como pode ser verificado nas células em destaque 
cinza).  

A Coordenação de Monitoramento e Avaliação do PNAE 
(COMAV/CGPAE/FNDE) registra que no total, os CECANES (desde 2012) e o 
próprio FNDE (desde 2007) estiveram juntos em 1.341 municípios e todas as 
SEDUCs, fora as repetições. Por representar somente 24% do universo de 
EEX, e ainda esparsada por um período de tempo longo, pouco se pode 
concluir sobre a força destas variáveis na influência dos maiores percentuais 
para a compra da agricultura familiar. Entretanto, optou-se por incluir estes 
tratamentos para evidenciar que nos estados em que o CECANE está mais 
consolidado, e já oportunizou uma concentração significativa de EEX 
assessoras, especialmente se referindo aos três estados do Sul, Bahia, Minas 
Gerais e São Paulo, sua presença tende a influir no aumento da aquisição 
destes produtos de interesse.  

 
Nutricionista RT, Quadro Técnico 

   
Aqui vale resgatar que o produto da gestão anterior havia tratado 

estas duas variáveis como sendo uma só, quantitativa e proporcional ao 
número de estudantes atendidos pela Eex. Porém, a força entre a presença 
deste quantitativo com a taxa de percentual de compra apresentou relação 
muitíssimo baixa, indicando para uma co-dependencia fraca.  

A experiência faz entender que esta interpretação não era plausível, 
já que um único ator desta categoria é dinamizador/a de uma quantidade 
significativa de recursos, e que, portanto, seria mais interessante compreender 
a resposta desta capacidade de mobilização do que quantificá-la. Foi assim 
que se optou por considerar a presença da nutricionista responsável técnica 
(RT) singular e o acréscimo da presença de um quadro técnico (QT) adjacente 
não quantificado, ambos como variáveis qualitativas. 

   Como resultado, é pertinente ponderar que esta é uma variável 
que intrinsicamente pode responder pouco sobre as diferenças entre as EEX 
que compram bem e não compram por ser um fator de presença difundida. Isto 
é, ainda que seja grave que ainda existam EEX sem qualquer nutricionista, os 
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que não a possuem são casos pontuais e pouco numerosos em relação ao 
universo do conjunto, e sendo assim, não é uma variável capaz de estabelecer 
diferenças definitivas entre as EEX.  

Ainda assim, ao focar nas saídas de respostas eficientes da tabela 
(em verde), é possível notar uma vinculação entre as colunas presença de RT 
e presença de QT que direciona para a interpretação que existem estados que 
não dependem da presença da RT, mas que dependem da existência de um 
QT. Isso significa, que ainda que a RT não tenha sido capaz de diferenciar os 
extremos entre os grupos que compram da agricultura familiar dos que não 
compram, o QT desempenhou esta função, sendo portanto o diferenciador no 
estado. E vice-versa.  

Essa constatação tem a ver com o reconhecimento de que hoje a/o 
nutricionista RT detém uma série de atividades para desempenhar segundo os 
normativos do PNAE, de modo que o Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) 
regulamenta que o quantitativo de nutricionistas necessários a boa execução 
de uma EEx seja proporcional ao alunado presente no município. Diante disto, 
é plausível pensar que municípios com quantidades menores de alunos 
interfiram menos no acúmulo das tarefas desta/e profissional nos casos em que 
não haja um quadro técnico correspondente ao recomendado, e que a RT 
singular consegue dar conta satisfatoriamente de suas próprias funções. Por 
outro lado, em municípios maiores, e principalmente em capitais e SEDUCs, 
um quadro técnico robusto é fator decisivo do bom desempenho das compras 
da agricultura familiar e de todas as demais atividades previstas. Portanto, a 
diferentes saídas de resposta com relação a combinação destas duas 
variáveis, presença de RT e QT, relacionam-se muito mais com o efeito que 
estes são capazes de prover nos diferentes portes de municípios do que 
efetivamente nos diferentes estados. 

Ainda assim, e por isso, é necessário frisar a indispensabilidade da 
presença do QT em complementariedade tanto quanto do/a RT. 
 

Além disto, ainda em respeito ao efeito das variáveis sobre os 
diferentes portes de municípios é preciso tecer algumas ponderações. 

Especialmente no que tange os métodos adotados até aqui, como 
pôde ser verificado em ambos os tratamentos admitidos, para a maioria das 
variáveis, o coeficiente de Pearson (para as variáveis quantitativas) e diferença 
de medianas (para as variáveis qualitativas) é muito baixo, isto é, muito 
próximo de 0. Significando que boa parte delas não estabelecem relações 
matemáticas direta ou inversamente proporcionais, e, portanto, não podem ser 
fortemente explicadas por elas. 

Então, há limitações no emprego de métodos quantitativos baseados 
em análises estatísticas para estes dados retrospectivos. Ambos os 
tratamentos estatísticos reforçam a necessidade da leitura das variáveis em 
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conjunto e em combinação, já que sozinhas não são capazes de explicar 
determinada conjuntura. 

Embora se possa concluir pouco matematicamente pelos métodos 
adotados, ainda assim sua utilidade por ser justificada por dois aspectos chave. 

Em primeiro lugar, as tendências traçadas podem vislumbrar uma 
predisposição nos cenários diferenciando-os pela associação e combinação 
das variáveis nos diversos estados. Ou ainda tendências globais mais 
grosseiras se tornam destacadamente visíveis, como pôde ser constatado pelo 
impacto no desenvolvimento da compra quando se adquiriu em anos 
anteriores, assegurando sua continuidade. Ou ainda, como a ausência da 
terceirização e o uso da chamada pública influem positivamente nas compras 
da agricultura familiar nos territórios. 

O segundo, e talvez mais representativo entre as conclusões do 
trabalho, é que se não há uma homogeneização detectável das respostas 
quando classificadas por região e mais pormenorizadamente por estados, 
então a diferença entre bons compradores e compradores não tão eficientes 
esteja resguardada a uma outra característica, muito mais influente do que as 
particularidades regionais ou disposição geográfica.  

A julgar pela atuação de um único ator chave como o/a nutricionista 
RT, e sabendo que sua capacidade de desenvolvimento detém forte relação 
com as dinâmicas municipais passíveis de serem absorvidas pelo seu trabalho, 
supõe-se então que o que pode inferir mais predominantemente na compra tem 
mais a ver com o porte do município, e todas as variantes que os arranjos 
políticos e de poder destas dimensões acomete. 

Essa hipótese, sustenta-se ter a ver com a seguinte perspectiva: 
 
 
 

TABELA 10 - Descriminação do quantitativo de EEX, percentual de compra e percentual de 
participação por porte de municípios no universo Brasil em 2016. Fonte: IBGE, 2015; Sigpc/FNDE, 
2017. Elaboração da autora. 

 

Porte N – EEX (N1) Total Valor Aplicado 
na AF (AF) 

Total Valor 
Transferido (T) 

% 
(AF/T) 

N - EEX 
atingiram 
30% (N2) 

% EEX 
atingiram 

30% 
(N1/N2) 

Até 50.000 
(P) 4912 R$       

288.267.584,97 
R$        

1.066.473.164,06 27,03% 2152 43,81% 

50.000 - 
250.000 (M) 545 R$       

215.169.214,53 
R$            

718.767.430,78 29,94% 263 48,26% 

250.000 em 
diante (G) 110 R$       

175.616.130,00 
R$            

698.973.080,80 25,12% 47 42,73% 

SEDUC 
(GG) 26 R$       

178.624.854,27 
R$            

938.562.571,66 19,03% 8 30,77% 

Total 5593 R$       
857.677.783,77 

R$        
3.422.776.247,30 25,06% 2470 44,16% 
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É preciso frisar que quanto ao porte a participação de município com 

menos de 50 mil habitantes é de longe o que concentra maior quantitativo no 
Brasil. 

 
 

 
 

GRÁFICO 30 - Classificação dos municípios brasileiros por porte. Fonte: IBGE, 2015. 
Elaboração da autora. 

 

Em contraste, como o desenho da política pública do PNAE está 
pautada pelo quantitativo de alunos, no que trata do montante de recursos 
transferidos pelo FNDE e, por efeito, a distribuição do total de recursos 
investidos na agricultura familiar fica o seguinte: 

 

P	
88%	

M	
10%	

G	
2%	

SEDUC	
0%	
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GRÁFICO 31 - Distribuição do montante dos recursos transferidos pelo FNDE por porte de 
município em 2016. Fonte: SIGAE/FNDE, 2017. Elaboração da Autora. 

 
 
 

 
 

GRÁFICO 32 - Participação dos municípios no total de recursos investidos na agricultura familiar 
em 2016. Fonte: Sigpc/FNDE, 2017. Elaboração da Autora. 

 

É interessante notar as discrepâncias substanciais entre as 
informações dos gráficos, especialmente para os municípios de pequeno porte, 
que ainda que correspondam a 88% do território brasileiro, concentram 
somente 31% dos recursos de repasse do FNDE e contribuem coerentemente 
com 34% do total de recursos investidos na agricultura familiar no ano. 
Destaca-se ainda a informação de que somente 44,16% dos municípios 
brasileiros estão de acordo com o Art.14 da Lei 11.947, e os municípios P 

P	
31%	

M	
21%	

G	
21%	

SEDUC	
27%	

P	
34%	

M	
25%	

G	
20%	

SEDUC	
21%	
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participam com somente 43,81% do seu grupo, perdendo em termos relativos 
para os municípios M que contribuem com um pouco mais que 48%.  

O significado político-geográfico dos territórios sub-estatuais não 
dependente unicamente da forma em que suas fronteiras têm sido dispostas, 
mas também da forma como é exercida a autoridade nelas. Entre eles, um 
aspecto fundamental relaciona-se aos diferentes portes demográficos dos 
municípios. E nesse sentido, não são raros os argumentos de que as melhores 
condições institucionais e financeiras estão presentes nos municípios com 
maior número de habitantes. 

Parte-se da ideia de que maior população implica maior base de 
arrecadação e disponibilidade de pessoal capacitado para garantir um bom 
funcionamento do aparato governamental. Por outro lado, no que trata da 
produção de alimentos, fortemente dependente do adensamento e 
concentração de trabalho rural, municípios mais urbanos carecem de 
entrepostos de abastecimento mais eficientes. 

É preciso considerar que a busca pela avaliação de desempenho e 
importância das políticas públicas voltadas à melhoria de qualidade de vida e 
desenvolvimento local nos pequenos municípios, deve levar em conta a relação 
entre o meio urbano e meio rural, que integra e aproxima ambos, convergindo 
para a construção de um espaço onde o desenvolvimento incorpora justamente 
o desenvolvimento do rural. Nesse sentido, grandes capitais e seu entorno 
periférico por si sós já resguardam perfis muito diferenciados ao disporem de 
uma característica de rural de difícil caracterização. O que, por sua vez, 
também compromete sua configuração política descentralizada, democrática e 
participativa, empenhada na defesa dos direitos e no enfrentamento da 
pobreza, desigualdade e exclusão destes aspectos.  

As características institucionais e a heterogeneidade dos atores dos 
municípios de diferentes portes, aliadas à existência de diferentes graus de 
descentralização de poder pelos gestores dos municípios geram 
complexidades analíticas no estudo da dinâmica global do gerenciamento de 
qualquer política pública, entre elas as compras institucionais dependentes da 
produção de valor gerada no campo, no caso, da agricultura familiar. Nesse 
contexto, evidentemente será desproporcional a disparidade intrínseca 
existente nas políticas públicas que aportam recursos baseando em per captas.  

Logo, falamos aqui de formas distintas de operacionalização do 
PNAE, relacionadas às diferentes capacidades do rural e suas estruturas 
serem conhecidos, reconhecidos, convergentes e capazes de fazer circular os 
valores produzidos. 

De forma simplista e diretamente relacionada ao gerenciamento da 
compra da agricultura familiar do PNAE, aspectos chaves são especialmente 
impactados na medida que se aumenta a população e consequentemente o 
grau de urbanização dos municípios, para citar alguns deles: o reconhecimento 
do que é de fato produzido local e proximamente para a elaboração de 
cardápios mais coerentes, reconhecimento, mapeamento e comunicação dos 
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potenciais atores partícipes, levantamento de preço compatível com o praticado 
no mercado local levando em conta a escala de distribuição, e principalmente a 
logística para o fornecimento destes alimentos em tempo hábil.  

Diante do debate da capacidade de organização dos territórios e 
seus recortes políticos-administrativos no contexto dos Estados, que por sua 
vez tem a responsabilidade de maximizar o provimento de bens públicos em 
sistema político-administrativo de poderes e funções hierarquizados, deve-se 
estabelecer bases institucionais que promovam uma melhor interpretação de 
fenômenos e soluções que se expressam em diferentes equivalências, de 
acordo com sua influencias nas organizações políticas e nas capacidades de 
geração de valores.  

Ainda que pareça um contrassenso este raciocínio, dado que os 
números apontam um desempenho relativo melhor dos municípios de porte M 
em comparação ao de porte P, tem valor considerar justamente o quantitativo 
absolutos de municípios pertencentes a cada um dos conjuntos. Não é 
razoável imaginar que a participação do conjunto M teria o mesmo 
desempenho caso valesse do mesmo universo absoluto de P. Em adição, é 
indispensável aprofundar a investigação da origem destes alimentos da 
agricultura familiar, visto que boa parte deles pode estar sendo justamente 
“importada” de municípios produtores menores e proximais.  

Geograficamente, pode-se dizer que geralmente os municípios do 
porte M tem maior vantagem sob municípios G (grandes centros urbanos) em 
relação a maior proximidade a municípios P. E, em contra partida, diante de 
seu maior grau de desenvolvimento, apresentariam melhores condições de 
aquisição de alimentos em escala. Entretanto todas estas argumentações são 
hipóteses que devem ser aprofundadas. 

Porém, deve-se pontuar desde já, que pensando especialmente na 
evolução de políticas públicas que acontecem predominantemente no meio 
urbano mas dependem intensamente da produção de valores do rural (e que 
por consequência figuram na caracterização de portes de municípios a 
materialização mais expressivas das diferenças), seria desejável que fosse 
criada uma modelização de organização que possibilitasse ao Estado atingir a 
sociedade civil de maneira proporcional a necessidade de suas estruturas 
nesta relação urbano-rural.  

Não se quer defender aqui que os normativos imperantes sobre a o 
PNAE façam distinções federativas entre as EEX, menos ainda no que 
concerne aporte de recursos, pois isso feriria o princípio da igualdade. 
Entretanto há de se reconhecer que as compras da agricultura familiar estão 
intrinsicamente relacionadas as disparidades da relação urbano-rural, e sob 
este aspecto há de se convir que a homogeneização da execução desta diretriz 
não é eficiente nos perímetros de adensamento populacional e urbano, ferindo 
o princípio da equidade. 

 A julgar pelo desempenho demarcado na TABELA 10, as 
características inerentes destas EEX, bem como o potencial produtivo 
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resguardado pelas DAPs e a logística possível de ser praticada pela circulação 
dos alimentos para o abastecimento, recomenda-se aqui, diante do cenário 
posto, que se aprofunde os mecanismos de operacionalização desta compra, 
de modo a instrumentalizar as dinâmicas objetivando equacionar as diferenças 
entre os municípios pequenos, médios, grande e as SEDUCs.  

Portanto, recomenda-se fortemente a continuidade e 
aprofundamento da pesquisa de modo a entender estas disparidades para que 
seja possível propor um normativo que amplie a compra até que seja possível 
todo o universo de municípios concretizar seu abastecimento alimentar 
conforme o preconizado pela Lei da alimentação escolar vigente.  

Para isso, será necessário entender principalmente como as 
estruturas de apoio ao rural se conformam nos diferentes territórios, a 
capacidade produtiva, de organização e de circulação do capital social do 
campo e os arranjos de cooperativas e associação já melhor estruturadas e 
que já atuam em rede. Na sequência, construir um normativo que resguarde às 
diferenças procedimentos correspondentes, sem que isso comprometa a 
indiscriminação do investimento federal, ao exemplo da já conferida priorização 
de determinadas organizações em detrimento de outras, e possibilidade de 
comercializar somente com organizações formais nas EEX que recebem acima 
de 700 mil reais por ano. Do contrário incorre-se ao risco de estagnar a curva 
de crescimento das EEX que conseguem cumprir com o Art 14 da lei do PNAE, 
ou ainda constranger as que já cumprem até seu retrocesso. 
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SEÇÃO II – PRODUTO 2: Diagnóstico da conjuntura local das 
extremidades: EEX que mais compram e EEX que nunca 
compraram 
 

 
Como visto, a seção anterior intencionou buscar tendência mais 

geralistas da influência de determinadas variáveis as quais poderiam se ter 
acesso de todos os municípios brasileiros.  

Resguardada as particularidades de cada fator discutido, é 
necessário ter em mente a dificuldade de se ter respostas pontuais de um 
universo tão múltiplo com o apoio de variáveis inespecíficas para o 
monitoramento da compra da agricultura familiar. Principalmente pela razão de 
que municípios encontrados em faixas de percentual de compras diferentes 
não são comparáveis entre si, ainda que estejam situados no mesmo estado 
(pelas diferenças estruturais e institucionais das confluências políticas) e pelos 
já mencionados disparates causados pelo contraste operacional de municípios 
de portes distintos.  

Ademais vale também assinar, especialmente no que concerne os 
municípios que se encontram comprando medianamente, em relação ao 
cenário global, as conclusões baseadas em métodos matemáticos incorrem em 
tendências pautadas em médias que descrevem mais estes do que as 
extremidades.  

Assim, afim de propor outro tratamento, esta seção trata de dar um 
enfoque baseado em um recorte pautado em um instrumento específico 
enviado a dois grupos de interesse. Aqui a intenção é entender as disparidades 
da conjuntura local dos municípios que se encontram somente na situação de 
extremos opostos: os que mais compram da agricultura familiar (controle 
positivo) e os que nunca compraram (controle negativo).   

A experiência prática vivenciada em três EEX com o intuito de 
validar a ferramenta desenvolvida no produto da gestão anterior revelou que a 
combinação de uma gama significativa de fatores  favorece ou prejudica a 
governança, a institucionalidade, a escolha da composição orçamentaria, a 
constituição do imaginário coletivo dos atores envolvidos na execução e no 
controle do Programa, a base produtiva, o grau de organização do 
abastecimento alimentar local, de industrialização, entre outros, e que por sua 
vez determinam na prática o arranjo sociocultural e principalmente político que 
irá influir em quanto se investe no PNAE, nas diretrizes que o qualifica e em 
todo o aparato que o instrumentaliza. 
  Naquele produto também se constatou a necessidade de se adotar uma 
pré-estrutura de foco para a investigação. Isto porque, uma pesquisa de caráter 
qualitativo no PNAE é geradora de uma riqueza quase inesgotável de 
elementos analíticos potencialmente agregadores ao debate do 
desenvolvimento estratégico do Programa, não só na agricultura familiar, mas 
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em todas suas frentes e diretrizes. Portanto, é preciso ter um eixo norteador, 
caso contrário incorre-se facilmente à fragilidade de uma descrição vaga e 
infrutífera. 
  Assim, com a finalidade de ampliar a capacidade de organização das 
informações que se pode obter, rotulando e ordenando alguns dos fatores mais 
aparentes, este produto dispõe-se da investigação por contraste entre 
controles positivos e negativos das experiências de sucesso e insucesso da 
compra da agricultura familiar no PNAE, afim de estruturar o diagnóstico das 
diferenças prementes entre elas.     

 
 

2.1 Metodologia de controles 
 

Para dar início à análise, foram mapeadas as extremidades com 
relação ao percentual atingido para a compra da agricultura familiar entre os 
anos de 2011 a 2015.  

Em razão do retardo ao acesso das informações de 2016, e tendo 
em vista que a adesão dos municípios à pesquisa seria uma etapa que 
demandaria uma margem larga de tempo, iniciou-se o tratamento somente com 
os dados até o ano de 201511, isto para que fosse exequível dentro do prazo. 

Assim, diante da construção do painel histórico destes percentuais 
para todas as EEX, afim de determinar o universo de Controle Positivo 
(CPOS) aplicou-se um filtro pra as compras iguais ou maiores à 30% para 
todos os anos em tratamento. 

Já para determinação do Controle Negativo (CNEG) o filtro 
aplicado foi o de percentual de compra exatamente igual à 0% para todos os 
referidos anos. 

Chegou-se então aos seguintes conjuntos: 
 

TABELA 11 - Universo dos Controles, onde, nos respectivos estados, N(CPOS) é a contagem de 
EEX que compra 30% ou mais (sempre compraram) e N(NEG) a contagem de EEX com percentual 
igual à 0 (nunca compraram) para os anos entre 2011 a 2015. Fonte: SIGPC/FNDE, 2017.Elaboração 
da Autora. 

UF N(CPOS) N(CNEG) 
AC 0 1 
AL 2 4 
AM 0 19 
AP 0 4 
BA 5 27 
CE 5 5 

																																																													
11		 Evidentemente,	 pela	 dependência	 dos	 filtros	 dos	 anos	 anteriores,	 a	 adição	 de	 novos	 anos	 incorre	
somente	na	diminuição	do	quantitativo	de	EEX	na	composição	do	estudo,	de	modo	que,	quanto	menos	
anos	maior	o	número	de	EEX	objeto	de	análise.	 Portanto	entendeu-se	que	a	desatualização	dos	anos	
não	 interferiria	qualitativamente	na	amostra,	apenas	a	 iria	 reduzir	quantitativamente.	Aqui	 tão	pouco	
foram	incluídas	as	SEDUCS,	correspondendo	à	um	estudo	apenas	de	nível	municipal.	



Relatrio PRODUTO II - PARTE 5 (0610199)         SEI 23075.155206/2016-73 / pg. 145

	 	 	 80	
	

ES 11 1 
GO 6 45 
MA 2 14 
MG 57 48 
MS 2 7 
MT 5 15 
PA 2 10 
PB 6 5 
PE 1 15 
PI 1 63 
PR 46 8 
RJ 5 11 
RN 2 23 
RO 3 4 
RR 0 8 
RS 133 0 
SC 79 3 
SE 2 1 
SP 27 72 
TO 0 17 

TOTAL 402 430 
%Brasil 7,22% 7,72% 

 
  

 A composição da amostra se deu do seguinte modo: 
 

 
GRÁFICO 33 - Distribuição dos Controles Positivos (CPOS) nos estados brasileiros. Fonte: 
SIGPC/FNDE,2017. Elaboração da Autora. 

 
Nota-se aqui a concentração de municípios bons executores da 

compra da agricultura familiar aglomerados principalmente na região Sul, e no 
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estado do Espirito Santo, com proporção de municípios em relação ao estado 
todo bem acima da média nacional, de 7,72%. Esta informação está coerente 
com as já apresentadas anteriormente. 

Nota-se também que aqui não estão representados todos os 
estados, isto é, Acre, Amazonas, Amapá, Roraima e Tocantins, em suma, o 
norte predominantemente, não apresenta controle positivo - um indicativo 
desfavorável para estes estados. 

 
 

 

 
GRÁFICO 34 - Distribuição dos Controles Negativos (CNEG) nos estados brasileiros. Fonte: 
SIGPC/FNDE,2017. Elaboração da Autora. 

   
Já aqui a abrangência de controles negativos é melhor distribuída, 

excluindo somente o estado do Rio Grande do Sul de representação, e 
incluindo apenas 1 município para o Espirito Santo e Acre. A média nacional 
também é mais representativa, encontrando-se medianamente ao conjunto. 
Isso leva a supor que os desafios da compra ainda são generalizados, e 
provavelmente resguarda um/alguns denominador/es comum/comuns ao nível 
de municipalidade. 

É prudente mencionar que ainda que Roraima e Amazonas estejam 
com maiores números relativos entre os CNEG, o número mais preocupante é 
em relação ao estado do Piauí, pois Roraima e Amazonas são estados com 
poucas EEX, de modo que o valor relativo rapidamente apresenta altas taxas, 
enquanto isso, o estado do Piauí apresenta o segundo maior valor absoluto, 
perdendo somente para o estado de São Paulo, o maior estado do Brasil em 
número de municípios - quase 3 vezes maior que Piauí em número de EEX. 
Assim, conclui-se que a situação no Piauí é a mais desfavorável. 
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A construção deste universo é interessante não somente para os fins 
metodológicos desta pesquisa, mas também para o reconhecimento destas 
extremidades, configurando-se como uma informação em si. 

 

 
FIGURA 5 - Localização Geográficas das EEX dos Controles Positivos(CPOS) e 
Negativos (CNEG). Fonte: Sigpc/FNDE, 2017. Elaboração da Autora. 

 
Delimitado então o universo, passa-se para a investigação. 
A pergunta metodológica norteadora foi pautada pela seguinte 

inquietação: Que arranjo institucional mais influência na sustentação de 
uma execução exitosa ou ineficiente da compra da agricultura familiar?  

Em outras palavras: quais os fatores mais se destacam no contraste 
entre bons executores e não executores do Art. 14 da Lei do PNAE?  

Para responder a esta questão foi adotado como método um 
questionário estruturado, com questões fechadas que tratavam 
especificamente do ambiente da agricultura familiar e da conformação dos 
procedimentos de compra dos produtos destes no município. Este instrumento 
foi enviado igualmente para os controles positivos e negativos. Sua estrutura se 
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encontra na íntegra nos apêndices deste trabalho, ao final do documento, bem 
como diversos gráfico construído a partir dele. 

O questionário valeu-se fundamentalmente de 71 fatores de 
influência ordenados em 8 categorias analíticas: 

 
• Administrativa: fatores relacionados ao formato contingencial de 

gerenciamento dos instrumentos e recursos disponíveis na gestão da 
alimentação escolar; 

• Articulação Intersetorial: fatores relativos ao fomento da agricultura familiar 
e a produção de alimentos para o abastecimento no município; 

• Estrutural: relativo aos fatores estruturais da gestão na institucionalização 
de suas práticas e estabelecimento de prioridades no município como um 
todo; 

• Influência Externa: fatores externos para além do município que incorrem 
na alimentação escolar; 

• Logística: fatores que facilitam ou dificultam a logística de abastecimento 
alimentar na alimentação escolar; 

• Orçamento: distribuição e priorização do orçamento na alimentação escolar 
e fora dela; 

• Participação Social: relativo aos atores sociais orbitantes às temáticas da 
alimentação escolar e da agricultura familiar no município e sua 
organização; 

• Produção: relacionado aos aspectos pertinentes a produção de alimentos 
pela agricultura familiar. 
  

Os fatores foram então tratados estatisticamente segundo sua 
distribuição (quando as questões apontavam para a presença de determinado 
fator no município) e avaliações relativas (quando as questões demandavam 
que o solicitante pontuasse segundo um “score” a percepção que tinha daquele 
evento).  

 
Metodologicamente: 
 

• As distribuições: foram consideradas como frequência, isto é, para 
cada município atribuiu-se um ponto quando da presença de 
determinado elemento. Ao final tinha-se uma contagem destes 
municípios, e seu respectivo percentual de aparecimento na amostra do 
controle. 

• As avaliações relativas: foram consideradas segundo o grau de 
influência do evento. Ao final, a pontuação dada por todos os municípios 
foi somada e relativizada à pontuação máxima possível para a influência 
do evento. 
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Reforça-se que cada questão foi calculada segundo sua proporção 
dentro da própria amostra, ou seja, relativo ao próprio controle, se positivo ou 
negativo.  Isto quer dizer que os fatores de influência foram pontuados em 
relação às respostas de todos os fatores no mesmo grupo de controle. Isso 
foi feito para que se entendesse quais eram os principais fatores dentro das 
categorias de cada controle. De modo que o resultado dos cálculos se 
relaciona primeiro com a força dos fatores naquele grupo/controle, e não em 
comparação com o outro (TABELA 18).  

Na sequência, comparação foi estabelecida pelo contraste dos 
fatores que influenciam mais em cada um deles, que poderão ser constatados 
especialmente na tabela que apresenta o módulo da diferença dos fatores 
entre os controles (TABELA 19).   

 
3.1.1 Considerações ao tamanho amostral 

 
Ainda sobre a adesão ao questionário e composição da amostra, é 

importante mencionar algumas limitações.  
O principal canal que a CGPAE dispõe de comunicação com as EEX 

são os e-mails das/dos nutricionais RT cadastradas/os. Na ausência deste, 
tem-se o contado da secretaria municipal de educação, contato genérico e 
muitas vezes ineficiente para sanar as demandas próprias da alimentação 
escolar. 

Vale pontuar que com o CPOS a comunicação se sucedeu com 
maior facilidade pois todas as EEX tinham nutricionista RT operando no PNAE. 
De modo que a distribuição da adesão a pesquisa se deu como abaixo: 

 

TABELA 12 - Distribuição da adesão ao questionário entre o CPOS. Elaboração da autora. 

UF N 
Respostas 

Adesão no 
Estado 

BA 3 60,00% 
ES 4 36,36% 
GO 2 33,33% 
MG 11 19,30% 
MT 1 20,00% 
PA 1 50,00% 
PB 2 33,33% 
PR 28 60,87% 
RJ 1 20,00% 
RN 1 50,00% 
RO 1 33,33% 
RS 63 47,37% 
SC 34 43,04% 
SP 10 37,04% 



Relatrio PRODUTO II - PARTE 5 (0610199)         SEI 23075.155206/2016-73 / pg. 150

	 	 	 85	
	

TOTAL 162  
 
Quanto ao contanto com o CNEG aqui temos um duplo problema sobre 

a comunicação.  
Há ainda uma grande quantidade de EEX que até os dias de hoje 

encontram-se sem a vinculação de qualquer nutricionista RT, e como se pode 
supor, principalmente entre os municípios que não compram da agricultura 
familiar. Acrescentado ao fato que, ainda que se tenha uma/um nutricionista 
vinculada/o, existem problemas no cadastro e atualização do mesmo, 
consequentemente, há diversos e-mails que já não mais existem ou 
encontram-se inativos, de modo que a taxa de retorno das mensagens 
enviadas foi alta. 

 
TABELA 13 - Condicionantes para a composição da amostra de CNEG. Fonte: SIMEC/FNDE/MED, 
2017. Elaboração da Autora. 

Condição N % 
Universo CNEG 430 100% 
EEX sem nutricionista 36 8,37% 
E-mails retornaram 60 13,95% 
EEX sem qualquer contato 5 1,16% 
Total 101 23,49% 
Total de EEX possíveis de 
contatar 329 76,51% 

  
 Como visto, das 430 EEX do CNEG somente foi possível 

assegurar a comunicação com 76,5% delas. Interpreta-se que isto por si só já é 
uma informação a respeito da gestão do município. O suposto descuido com a 
permanente atualização de informações necessárias ao bom desempenho das 
atividades, principalmente no diz respeito ao canal direto de comunicação com 
FNDE, é um dado preocupante. É fundamental que os municípios 
compreendam a necessidade concreta de se ter um responsável técnico 
vinculado ao PNAE e que esta/este profissional esteja principalmente 
devidamente cadastrada/o e possa ser acessada/o. 

A distribuição da adesão se deu da seguinte forma: 
 
TABELA 14 - Distribuição da adesão ao questionário entre o CNEG. Elaboração da autora. 

UF N 
Respostas 

Adesão no 
Estado 

AC 2 200,00% 
AM 1 5,26% 
BA 12 44,44% 
CE 2 40,00% 
GO 13 28,89% 
MA 3 21,43% 
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MG 26 54,17% 
MS 2 28,57% 
MT 7 46,67% 
PA 4 40,00% 
PE 1 6,67% 
PI 14 22,22% 
PR 3 37,50% 
RJ 7 63,64% 
RN 3 13,04% 
RO 1 25,00% 
SC 1 33,33% 
SP 33 45,83% 
TO 4 23,53% 

TOTAL 139  
 

O estado do Acre mostra que houveram mais contatos que 
responderam ao questionário além dos traçados. Isso se deu possivelmente 
em razão do banco de e-mails conter endereços de nutricionistas que estavam 
anteriormente cadastradas em outro município, migraram de local de trabalho, 
e ainda que continuem trabalhando com a alimentação escolar, não 
atualizaram as informações da mudança de EEX e persistem recebendo 
mensagens. Ou ainda, que em razão da precarização do trabalho executam a 
mesma função em dois municípios e ao receber a solicitação de participação 
respondeu o questionário em relação a ambos. 

Assim, tem-se um universo de 832 EEX (sendo 402 CPOS e 430 
CNEG) e uma amostra de 301 EEX. Como a amostra tem um tamanho inferior 
ao total do universo, fica implícita a aferição de certo nível de erro nos dados 
coletados.  

 
Nesse sentido, cabe pontuar que estatisticamente quando se quer 

fixar uma margem de erro máximo aceitável é comum referir-se a dois 
parâmetros:  a margem de erro e o nível de confiança.   

A margem de erro é o intervalo no qual espera-se encontrar o dado 
que se intenciona medir do universo.  O dado pode ser em geral de dois tipos:  
uma média ou uma proporção.  

O nível de confiança expressa a certeza de que o dado buscado 
realmente está dentro da margem de erro. E a este respeito, o conjunto de 
teoremas conhecidos como “Lei dos Grandes Números” dá o respaldo 
necessário.  

Estes teoremas são os que dão suporte matemático a ideia de que a 
média de uma amostra aleatória de uma população grande tende à estar 
próxima da média da população completa. Sobretudo, o teorema do limite 
central mostra que, em condições gerais, a soma de muitas variáveis aleatórias 
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independentes se aproxima bem a uma distribuição normal (também chamada 
curva de Gauss). 

Graças ao teorema do limite central, quando se calcula uma média 
ou uma proporção (%) de uma amostra, pode-se saber qual é a probabilidade 
de que o universo tenha esse mesmo valor ou um valor parecido. 

O valor calculado para a amostra será o  mais  provável  para  o 
universo e conforme se distância deste valor (para cima ou para baixo) estes 
serão valores cada vez menos prováveis.  

Para tanto, a seguinte fórmula é utilizada no cálculo da amostra 

necessária:  
 
Em que: 

n =  tamanho da amostra necessária. 

N = tamanho do universo. 

Z = desvio do valor médio aceitável para alcançar o nível de confiança desejado. 
Sendo: 

Nível de confiança de 90% então Z=1,645.  

Nível de confiança de 95% então Z=1,96.  

Nível de confiança de 99% então Z=2,575. 

e = É a margem de erro máximo admitido (por exemplo 5%). 

p= a proporção que se espera encontrar. 

  
A razão pela  qual  esta  proporção  p aparece  na  fórmula é que  

quando  uma  população é muito  uniforme,  a  convergência  para  uma  
população normal  é  mais  precisa, permitindo reduzir o tamanho da amostra.   

Como regra geral, usou-se p=50% já que não se tem nenhuma 
informação sobre o valor que se espera encontrar.   

E deste modo, ao efetuar o cálculo, concluiu-se que para a 
composição desta amostra seria necessária no mínimo 364 EEX para um 
nível de confiança de 99%.  Como a quantidade de respostas foi de 301, 
temos um nível de confiança entre 95% e 99%. 

Mas, ainda, considerando que o universo se reduziu 
significativamente diante do número de EEX que de fato eram possíveis 
de se contatar, presume-se que o nível de confiança desejável para este 
estudo foi efetivamente alcançado com a amostra atingida. 

 
 Segue-se então para os resultados obtidos na captação destas respostas.
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2.2 Resultados e análises 
 

TABELA 15 – Distribuição dos pesos de influência de cada categoria entre os controles. Elaboração a 
autora. 

Categoria 
Pesos da 

Categoria no 
CPOS 

Pesos da 
Categoria no 

CNEG 
Questões 

Total Geral 100,00% 100,00% 71 
Produção 18,68% 16,45% 11 
Administrativa 17,41% 17,23% 10 
Influência Externa 15,79% 16,15% 11 
Articulação 
Intersetorial 12,23% 11,80% 11 
Estrutural 10,91% 12,31% 8 
Orçamento 10,31% 11,57% 7 
Logística 8,39% 8,56% 7 
Participação Social 6,27% 5,91% 6 

 

Ainda que as diferença entre os pesos dado a cada categoria para os 
controles seja muito sutil, é possível constatar desde este ponto contrastes de 
execução indicativos, que se apresentam ainda mais sobressalentes no 
desmembramento de cada fator, como poderá ser constatado nas próximas 
tabelas detalhadas. 

É possível perceber que a importância dada aos aspectos relacionados 
à produção para o controle positivo contrasta com o do controle negativo, que por 
sua vez, tem na categoria administrativa seu peso de maior influência. 

É pertinente mencionar que os fatores indutivos da categoria produção 
desta seção não se relaciona com o quantitativo de DAPs disponíveis no 
município, já que como foi discutido anteriormente, grande quantidade de DAP 
não assegura DAP em funcionamento, menos ainda DAP produtora de alimentos 
com fins de abastecimento. Aqui interessa mais a capacidade organizativa, 
mobilizadora de ativos que estes produtores detêm, materializadas sobretudo nas 
associações e cooperativas, seu interesse aparente em participar, bem como seu 
acesso a requisitos mínimos necessários à inserção no Programa. Portanto, ao 
observar os fatores em desdobramento, é possível constatar que de fato os 
produtores dos municípios dos controles positivos estão melhor 
instrumentalizados, tanto pelas diferenças da categoria “Produção”, mas 
principalmente pela “Articulação Intersetorial”, que garante um aparato 
institucional mais significativo por parte do governo local para a agricultura familiar 
especificamente. 

Para apoiar a interpretação desta informação, seguem abaixo tabelas 
que descriminam a presença de DAPs físicas e jurídicas nas EEX do controle 
negativo. 
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TABELA 16 - Descrição estatísticas das ocorrências das DAPs Físicas e Jurídicas em 2015 observada 
nas 430 EEX que nunca compraram (CNEG). Fonte: SEAD/CC, 2017. Elaboração da Autora. 

 DAP 
Física 

DAP 
Jurídica 

MÉDIA 540,18 1,77 
MAIOR N 6387 8 
MENOR N 1 1 

N EEX SEM 
DAP 

12 324 

 
TABELA 17 - Distribuição do quantitativo de DAPs Físicas e Jurídicas nos municipios que nunca 
compraram da agricultura familiar (CNEG) nos estados. Fonte: SEAD/CC, 2017. Elaboração da Autora. 

 

UF 

SOMA DAS 
DAPs FÍSICAS 
NAS EEX DO 

CNEG 

SOMA DAS 
DAPs 

JURÍDICA NAS 
EEX DO CNEG 

AC 69 0 
AL 3578 2 
AM 18656 26 
AP 1259 4 
BA 31999 34 
CE 5713 2 
ES 247 3 
GO 5731 15 
MA 19279 3 
MG 10244 5 
MS 505 1 
MT 4844 9 
PA 8590 6 
PB 6504 1 
PE 17497 11 
PI 59454 32 
PR 1214 0 
RJ 1886 3 
RN 12542 5 
RO 5402 4 
RR 5076 8 
SC 1037 1 
SE 18 0 
SP 3890 12 
TO 1643 4 

Total 
Geral 226877 191 

 



Relatrio PRODUTO II - PARTE 5 (0610199)         SEI 23075.155206/2016-73 / pg. 155

	 	 	 90	
	

 As tabelas acima informam que Barras – PI é o município que nunca 
comprou produtos da agricultura familiar no PNAE e tem a maior quantidade de 
DAPs Físicas, isto é 6.387 entre estes municípios. Enquanto Cajazeiras, também 
no Piauí, é o município da mesma característica com a maior quantidade (8) de 
DAPs Jurídicas. Ou seja, é prudente inferir que o estado apresenta sim um 
número alto de agricultores familiares, e agricultores familiares organizados, 
enquanto é um estado também com os maiores números de municípios sem 
adquirir qualquer produto destes agricultores do PNAE. Portanto, conclui-se que 
estes agricultores muito provavelmente não são produtores de alimentos, ou não 
acessam estruturas mínimas de trabalho para tal. Há pistas dadas pelo peso do 
fator “grau de acesso à emissão de nota fiscal por parte dos produtores” e, em 
diferença um pouco menor, “grau de acesso a regulação sanitária”, ambas 
fortemente dependentes da gestão local e de sua articulação Intersetorial. 

Como os fatores relacionados à administração são contingenciais, 
dependendo muito mais de como a nutricionista RT, ou outro responsável direto 
pela execução do PNAE no município, pode influenciar na mobilização de 
instrumentos de forma mais imediata e transitória, isto é, rotinas de trabalho que 
podem ser modificadas mais facilmente e com maior adaptabilidade, é plausível 
entender que tenham um fator de influência maior para os controles negativos. Já 
que diante de um cenário estrutural pouco favorável, são os atores mais proximais 
à execução que administrarão os recursos ao alcance. 

As questões relacionadas ao orçamento são interessantes e agrega 
uma aparente coerência interessante.  

É possível constatar o baixo grau de interesse dos agricultores em 
participar do PNAE, como declarado pela gestão no questionário dos controles 
negativos, confrontando ao baixo grau atratividade dos preços praticados pela 
EEX para os produtos da agricultura familiar. Como consequência disto há uma 
baixa adesão dos agricultores aos chamados da prefeitura para a 
comercialização, que também se relaciona a frequência da utilização das 
chamadas públicas por estas entidades, e o grau de segurança jurídica 
percebidas por elas ao usar deste instrumento. 

Como se pode perceber, os fatores estão bem desencadeados entre as 
categorias, e podem ser visualizados integrados. 

Isto também pode ser visto na relação que há entre orçamento e 
logística, em que pesa menos os fatores relacionados ao investimento em 
alimentos e manutenção dos utensílios da cozinha em contraste à quanto se 
investe no apoio à logística da distribuição destes alimentos. 

As questões acerca da participação social apresentam influencias 
muito próximas, entretanto a presença de sindicatos de agricultores familiares é o 
mais significativo dentro desta categoria, vinculando uma vez mais as EEX do 
CPOS a uma estrutura produtiva melhor organizada. 
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Categoria Fator 	%CPOS %CNEG

Exequibilidade	do	7º	passo	-	RECEBIMENTO	E	SELEÇÃO	DO	PROJETO	DE	
VENDA 87,65% 71,22%
Grau	de	acesso	dos	agricultores	individuais	à	DAP 85,03% 44,03%
Grau	de	acesso	a	emissão	de	nota	fiscal	por	parte	dos	produtores 78,90% 42,01%
Exequibilidade	do	8º	passo	-	CONTROLE	DE	QUALIDADE 76,54% 77,70%
Exequibilidade	do	6º	passo	-	ELABORAÇÃO	DO	PROJETO	DE	VENDA 64,81% 43,17%
Grau	de	suficiencia	de	produção	para	atender	a	demanda	da	alimentação	
escolar 64,79% 42,30%

Grau	de	interesse	dos	agricultores	em	comercializar	no	PNAE:
64,66% 30,07%

Grau	de	presença	de	grupos	formais	de	agricultores	familiares	locais 64,54% 27,48%

Grau	de	acesso	a	regulação	sanitária	dos	produtos	dos	agricultores
61,60% 41,58%

Exequibilidade	do	4º	passo	-	PESQUISAR	PREÇO 60,49% 79,14%

Grau	de	variedade	de	produtos	da	agricultura	familiar
54,48% 38,42%

Utilização	da	Chamada	Pública	para	compra	da	agricultura	familiar
96,30% 69,06%

Exequibilidade	do	9º	passo	-	CONTRATO 94,44% 79,14%

Exequibilidade	do	3º	passo	-	ELABORAR	CARDÁPIO
90,74% 84,89%

Presença	de	cardápios	diferenciados	considerando	a	capacidade	de	logística	
da	agricultura	familiar 90,74% 66,91%
Exequibilidade	do	5º	passo	-	ELABORAR	CHAMADA	PÚBLICA 89,51% 81,29%
Presença	da	nutricionista	na	pesquisa	de	preços	dos	alimentos	que	compõem	
o	cardápio	da	alimentação	escolar 74,07% 47,48%

Presença	de	plano	anual	de	trabalho	da	nutricionista
67,90% 65,47%

Presença	de	amostra	para	o	teste	de	qualidade	dos	produtos	da	agricultura	
familiar 48,77% 28,78%

Complementação	com	alimentos	oriundos	do	PAA
32,10% 21,58%

Construção	do	mapeamento	da	produção	da	agricultura	familiar	local	para	a	
própria	alimentação	escolar 27,16% 17,99%
Grau	de	aplicabibilidade	da	obrigatoriedade	da	compra	da	agricultura	familiar	
para	o	PNAE 85,52% 58,27%
Grau	de	ausência	de	escassez	de	água	no	município 84,66% 72,23%
Grau	de	entendimento	do	regramento	da	compra	da	agricultura	familiar	no	
PNAE	disposta	na	Resolução	n.4/2015	do	PNAE	 82,58% 74,39%
Já	participou	de	algum	encontro	técnico	ou	formação	para	o	PNAE	nos	últimos	
5	anos 79,63% 48,92%

Grau	de	ausência	de	intempéries	climáticas	no	município
69,45% 73,38%

Já	foi	assessorado	pelo	CECANE	(Centro	Colaborador	em	Alimentação	e	
Nutrição	do	Escolar) 66,05% 46,76%
Grau	de	influência	do	encontro	técnico	no	desenvolvimento	das	compras	da	
agricultura	familiar	no	PNAE: 65,52% 33,67%
Grau	de	influência	do	CECANE	no	desenvolvimento	das	compras	da	
agricultura	familiar	no	PNAE: 49,69% 33,38%

Já	foi	assessorado	pelo	monitoramento	do	próprio	FNDE	
25,93% 30,22%

Grau	de	influência	do	FNDE	no	desenvolvimento	das	compras	da	agricultura	
familiar	no	PNAE: 20,25% 19,42%

Entidade	Executora	(EEx)	notificada	por	algum	Órgão	de	Controle
16,05% 36,69%

Produção

Administrativa

Influência	
Externa

TABELA	18	–	Percentuais	atingidos	no	tratamento	estatístico	da	influência	de	fatores	nos	dois	controles.	
Elaboração	da	Autora	e	Evelin	Heringer	Manoel.	
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Presença	de	ações	de	Educação	Alimentar	e	Nutricional 87,65% 74,10%
Grau	de	conhecimento	do	que	é	produzido	pelos	agricultores	familiares	locais 79,88% 60,14%
Presença	de	entidade	pública	que	forneça	assistência	técnica	aos	
agricultores 77,16% 41,01%
Grau	de	proximidade	Secretaria	de	Educação	e	os	órgãos/instituições	que	
cuidam	da	agricultura	familiar	no	município? 76,93% 57,55%
Presença	de	Secretaria	de	Agricultura	ou	órgão	similar	que	cuida	da	
agricultura	familiar 65,43% 61,87%

Presença	de	feiras	públicas	semanais	de	agricultores	familiares 54,94% 30,22%
Presença	de	outras	políticas	públicas	municipais	para	o	fortalecimento	da	
agricultura	familiar,	além	das	políticas	federas 28,40% 13,67%
Acesso	ao	mapeamento	da	produção	da	agricultura	familiar	local 14,20% 35,97%
Presenã	de	entidade	privada	que	forneça	assistência	técnica	aos	agricultores 8,64% 7,19%
Presença	de	ONGs	que	forneçam	qualquer	assessoria	ou	desenvolvam	
projetos	juntamente	aos	agricultores	familiares	especificamente 4,32% 2,88%

Presença	de	Central	de	abastecimento	(CEASA)	ou	congênere 2,47% 0,72%
Presença	de	nutricionista	RT 100,00% 97,84%
Grau	de	exequibilidade	da	dinâmica	interna	da	gestão	(setor	de	 84,91% 72,66%
Compra	de	gêneros	alimentícios	CENTRALIZADA 83,33% 74,10%
Grau	de	segurança	jurídica	para	utilização	do	procedimento	de	dispensa	de	
licitação 82,94% 54,82%
Grau	de	interesse	do	poder	público	local	na	agricultura	familiar 78,04% 73,81%

Compra	de	gêneros	alimentícios	ESCOLARIZADA 10,49% 17,27%

Compra	de	gêneros	alimentícios	MISTA 4,94% 5,76%

Terceirização	da	Alimentação	Escolar 1,23% 5,76%
Presença	de	participação	em	recursos	na	alimentação	escolar 98,15% 97,84%
Presença	majoritária	de	participação	de	recursos	para	a	compra	de	gêneros	 87,04% 82,01%
Exequibilidade	do	1º	passo	-	ORÇAMENTO 81,48% 83,45%

Grau	de	atratividade	dos	preços	para	os	agricultores	familiares 78,40% 47,05%

Grau	de	suficiencia	de	recursos	para	a	compra	da	agricultura	familiar 66,50% 54,53%
Presença	majoritária	de	participação	de	recursos	para	a	com	manutenção	de	
utensílios	e	equipamentos 6,17% 7,19%
Presença	majoritária	de	participação	de	recursos	para	a	logística	na	
distribuição	dos	alimentos 3,70% 5,76%
Grau	de	exeiquibilidade	dos	própriros	agricultores	familiares	distribuirem	
seus	produtos	nas	escolas 71,53% 49,21%
Grau	de	exiquibilidade	global	de	logística	na	distribuição	dos	alimentos	dos	
agricultores	familiares 70,18% 46,76%
Presença	de	apoio	TOTAL	da	prefeitura	na	distribuição	dos	alimentos	da	
agricultura	familiar	nas	escolas 65,43% 42,45%
Exequibilidade	do	10º	passo	-	RECEBIMENTO	DA	MERCADORIA	E	
PAGAMENTO 61,73% 69,78%

Presença	de	central	de	recebimento/armazenamento	dos	produtos 30,86% 28,06%
Presença	de	apoio	PARCIAL	da	prefeitura	na	distribuição	dos	alimentos	da	
agricultura	familiar	nas	escolas 25,31% 33,81%
Presença	de	caminhão	específico	para	a	alimentação	escolar 17,90% 9,35%

Grau	de	apoio	do	CAE	para	a	compra	da	agricultura	familiar	no	PNAE? 75,83% 60,43%
Exequibilidade	do	2º	passo	-	ARTICULAR	ATORES 69,75% 59,71%
Presença	de	Sindicatos	de	agricultores	familiares 47,53% 30,22%

Presença	de	Conselho	Municipal	de	Segurança	Alimentar	e	Nutricional 32,10% 18,71%

Presença	Conselho	Municipal	de	Desenvolvimento	Rural	Sustentável 16,05% 10,79%
Presença	de	Outros	grupos	da	sociedade	civil	organizadas	em	torno	da	
temática	da	agricultura	familiar 14,81% 12,95%

Orçamento

Logística

Participação	
Social

Articulação	
Intersetorial

Estrutural
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TABELA 19 - Visualização dos fatores de maior influência aos de menor influência em relação aos 
controles – contraste. Elaboração da Autora. 

  

Categoria Fator 	%CPOS %CNEG |Diferença|

Produção Grau	de	acesso	dos	agricultores	individuais	à	DAP 85,03% 44,03% 41,00%

Produção Grau	de	presença	de	grupos	formais	de	agricultores	familiares	locais 64,54% 27,48% 37,06%
Produção Grau	de	acesso	a	emissão	de	nota	fiscal	por	parte	dos	produtores 78,90% 42,01% 36,88%
Articulação	
Intersetorial

Presença	de	entidade	pública	que	forneça	assistência	técnica	aos	
agricultores

77,16% 41,01% 36,15%

Produção Grau	de	interesse	dos	agricultores	em	comercializar	no	PNAE: 64,66% 30,07% 34,59%
Influência	
Externa

Grau	de	influência	do	encontro	técnico	no	desenvolvimento	das	compras	
da	agricultura	familiar	no	PNAE:

65,52% 33,67% 31,85%

Orçamento Grau	de	atratividade	dos	preços	para	os	agricultores	familiares 78,40% 47,05% 31,35%
Influência	
Externa

Já	participou	de	algum	encontro	técnico	ou	formação	para	o	PNAE	nos	
últimos	5	anos

79,63% 48,92% 30,71%

Estrutural
Grau	de	segurança	jurídica	para	utilização	do	procedimento	de	dispensa	
de	licitação 82,94% 54,82% 28,12%

Influência	
Externa

Grau	de	aplicabibilidade	da	obrigatoriedade	da	compra	da	agricultura	
familiar	para	o	PNAE

85,52% 58,27% 27,25%

Administrativa Utilização	da	Chamada	Pública	para	compra	da	agricultura	familiar 96,30% 69,06% 27,23%

Administrativa Presença	da	nutricionista	na	pesquisa	de	preços	dos	alimentos	que	
compõem	o	cardápio	da	alimentação	escolar

74,07% 47,48% 26,59%

Articulação	 Presença	de	feiras	públicas	semanais	de	agricultores	familiares 54,94% 30,22% 24,72%

Administrativa Presença	de	cardápios	diferenciados	considerando	a	capacidade	de	
logística	da	agricultura	familiar

90,74% 66,91% 23,83%

Logística Grau	de	exiquibilidade	global	de	logística	na	distribuição	dos	alimentos	dos	
agricultores	familiares

70,18% 46,76% 23,42%

Logística Presença	de	apoio	TOTAL	da	prefeitura	na	distribuição	dos	alimentos	da	
agricultura	familiar	nas	escolas

65,43% 42,45% 22,99%

Produção Grau	de	suficiencia	de	produção	para	atender	a	demanda	da	alimentação	
escolar

64,79% 42,30% 22,49%

Logística Grau	de	exeiquibilidade	dos	própriros	agricultores	familiares	distribuirem	
seus	produtos	nas	escolas

71,53% 49,21% 22,33%

Articulação	
Intersetorial

Acesso	ao	mapeamento	da	produção	da	agricultura	familiar	local 14,20% 35,97% 21,77%

Produção Exequibilidade	do	6º	passo	-	ELABORAÇÃO	DO	PROJETO	DE	VENDA 64,81% 43,17% 21,65%
Influência	
Externa Entidade	Executora	(EEx)	notificada	por	algum	Órgão	de	Controle 16,05% 36,69% 20,64%

Produção Grau	de	acesso	a	regulação	sanitária	dos	produtos	dos	agricultores 61,60% 41,58% 20,01%

Administrativa Presença	de	amostra	para	o	teste	de	qualidade	dos	produtos	da	 48,77% 28,78% 19,99%
Articulação	
Intersetorial

Grau	de	conhecimento	do	que	é	produzido	pelos	agricultores	familiares	
locais

79,88% 60,14% 19,73%

Articulação	
Intersetorial

Grau	de	proximidade	Secretaria	de	Educação	e	os	órgãos/instituições	que	
cuidam	da	agricultura	familiar	no	município?

76,93% 57,55% 19,38%

Influência	
Externa

Já	foi	assessorado	pelo	CECANE	(Centro	Colaborador	em	Alimentação	e	
Nutrição	do	Escolar)

66,05% 46,76% 19,29%

Exequibilidade	do	4º	passo	-	PESQUISAR	PREÇO 60,49% 79,14% 18,64%

Participação	
Social

Presença	de	Sindicatos	de	agricultores	familiares 47,53% 30,22% 17,32%

Produção Exequibilidade	do	7º	passo	-	RECEBIMENTO	E	SELEÇÃO	DO	PROJETO	DE	
VENDA

87,65% 71,22% 16,43%

Influência	
Externa

Grau	de	influência	do	CECANE	no	desenvolvimento	das	compras	da	
agricultura	familiar	no	PNAE:

49,69% 33,38% 16,31%

Produção Grau	de	variedade	de	produtos	da	agricultura	familiar 54,48% 38,42% 16,06%

Participação	
Social Grau	de	apoio	do	CAE	para	a	compra	da	agricultura	familiar	no	PNAE? 75,83% 60,43% 15,40%

Administrativa Exequibilidade	do	9º	passo	-	CONTRATO 94,44% 79,14% 15,31%
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Articulação	 Presença	de	outras	políticas	públicas	municipais	para	o	fortalecimento	da	 28,40% 13,67% 14,73%
Articulação	
Intersetorial

Presença	de	ações	de	Educação	Alimentar	e	Nutricional 87,65% 74,10% 13,55%

Participação	
Social

Presença	de	Conselho	Municipal	de	Segurança	Alimentar	e	Nutricional 32,10% 18,71% 13,39%

Influência	
Externa

Grau	de	ausência	de	escassez	de	água	no	município 84,66% 72,23% 12,43%

Estrutural Grau	de	exequibilidade	da	dinâmica	interna	da	gestão	(setor	de	
compras/jurídico	etc.)	para	execução	da	compra	da	agricultura	familiar

84,91% 72,66% 12,25%

Orçamento Grau	de	suficiencia	de	recursos	para	a	compra	da	agricultura	familiar 66,50% 54,53% 11,97%

Administrativa Complementação	com	alimentos	oriundos	do	PAA 32,10% 21,58% 10,52%
Participação	
Social

Exequibilidade	do	2º	passo	-	ARTICULAR	ATORES 69,75% 59,71% 10,04%

Estrutural Compra	de	gêneros	alimentícios	CENTRALIZADA 83,33% 74,10% 9,23%

Administrativa Construção	do	mapeamento	da	produção	da	agricultura	familiar	local	para	
a	própria	alimentação	escolar

27,16% 17,99% 9,17%

Logística Presença	de	caminhão	específico	para	a	alimentação	escolar 17,90% 9,35% 8,55%
Logística Presença	de	apoio	PARCIAL	da	prefeitura	na	distribuição	dos	alimentos	da	 25,31% 33,81% 8,50%
Administrativa Exequibilidade	do	5º	passo	-	ELABORAR	CHAMADA	PÚBLICA 89,51% 81,29% 8,21%
Influência	
Externa

Grau	de	entendimento	do	regramento	da	compra	da	agricultura	familiar	
no	PNAE	disposta	na	Resolução	n.4/2015	do	PNAE	

82,58% 74,39% 8,19%

Logística Exequibilidade	do	10º	passo	-	RECEBIMENTO	DA	MERCADORIA	E	
PAGAMENTO

61,73% 69,78% 8,06%

Estrutural Compra	de	gêneros	alimentícios	ESCOLARIZADA 10,49% 17,27% 6,77%
Administrativa Exequibilidade	do	3º	passo	-	ELABORAR	CARDÁPIO 90,74% 84,89% 5,85%
Participação	
Social Presença	Conselho	Municipal	de	Desenvolvimento	Rural	Sustentável 16,05% 10,79% 5,26%

Orçamento Participação	de	recursos	majoritariamente	na	compra	de	gêneros	
alimentícios

87,04% 82,01% 5,02%

Estrutural Terceirização	da	Alimentação	Escolar 1,23% 5,76% 4,52%
Influência	
Externa

Já	foi	assessorado	pelo	monitoramento	do	próprio	FNDE	 25,93% 30,22% 4,29%

Estrutural Grau	de	interesse	do	poder	público	local	na	agricultura	familiar 78,04% 73,81% 4,22%
Influência	
Externa

Grau	de	ausência	de	intempéries	climáticas	no	município 69,45% 73,38% 3,93%

Articulação	
Intersetorial

Presença	de	Secretaria	de	Agricultura	ou	órgão	similar	que	cuida	da	
agricultura	familiar

65,43% 61,87% 3,56%

Logística Presença	de	central	de	recebimento/armazenamento	dos	produtos 30,86% 28,06% 2,81%

Administrativa Presença	de	plano	anual	de	trabalho	da	nutricionista 67,90% 65,47% 2,43%

Estrutural Presença	de	nutricionista	RT 100,00% 97,84% 2,16%

Orçamento Participação	de	recursos	majoritariamente	na	logística	na	distribuição	dos	
alimentos

3,70% 5,76% 2,05%

Orçamento Exequibilidade	do	1º	passo	-	ORÇAMENTO 81,48% 83,45% 1,97%

Participação	
Social

Presença	de	Outros	grupos	da	sociedade	civil	organizadas	em	torno	da	
temática	da	agricultura	familiar

14,81% 12,95% 1,87%

Articulação	
Intersetorial

Presença	de	Central	de	abastecimento	(CEASA)	ou	congênere 2,47% 0,72% 1,75%

Articulação	
Intersetorial

Presenã	de	entidade	privada	que	forneça	assistência	técnica	aos	
agricultores

8,64% 7,19% 1,45%

Articulação	
Intersetorial

Presença	de	ONGs	que	forneçam	qualquer	assessoria	ou	desenvolvam	
projetos	juntamente	aos	agricultores	familiares	especificamente

4,32% 2,88% 1,44%

Produção Exequibilidade	do	8º	passo	-	CONTROLE	DE	QUALIDADE 76,54% 77,70% 1,15%

Orçamento Participação	de	recursos	majoritariamente	na	manutenção	de	utensílios	e	
equipamentos

6,17% 7,19% 1,02%

Influência	
Externa

Grau	de	influência	do	FNDE	no	desenvolvimento	das	compras	da	
agricultura	familiar	no	PNAE:

20,25% 19,42% 0,82%

Estrutural Compra	de	gêneros	alimentícios	MISTA 4,94% 5,76% 0,82%

Orçamento Presença	de	participação	em	recursos	na	alimentação	escolar 98,15% 97,84% 0,31%
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Como se verifica, a TABELA 18 é um desmembramento da tabela 15, e 
comporta os aspectos de maior influência ou relevância em cada um dos 
controles em maior detalhamento, enquanto a TABELA 19 traz em ordem 
decrescente os aspectos com maior diferença de ocorrência entre eles. 

Afim de responder a pergunta inicial de forma mais direta, convém 
comentar os fatores de maior influência globalmente em cada um deles. 

A presença de nutricionista RT é o fator predominantes em ambos os 
casos, com presença de 100% nos controles positivos e 97,84% negativo, 
correspondendo este último na ausência de 3 EEX entre as respondentes.  

Em segundo lugar, está também em ambos o caso, o fator 
“Participação em recursos na alimentação escolar”, sendo que os positivos 
apresentam 98,15% de ocorrências e 97,84% entre os respondentes negativos.  

Assim, é possível afirmar que a influência destes dois fatores tem 
pouco poder explicativo sobre o êxito das compras da agricultura familiar, já que 
há presença sistemática em ambos os casos. Esta lógica pode ser estendida para 
boa parte dos últimos fatores aparentes na TABELA 19, nas linhas as quais se 
tem a menor diferença de peso entre os fatores. Isto é, quando a diferença de 
peso ou frequência nos dois controles é pequena, significa que o fator não tem 
poder explicativo. Nesse raciocínio, se reforça o encontrado anteriormente no 
tratamento generalizado da Seção I, em que pese a presença da RT ter baixa 
correlação com a compra na maioria dos estados. 

Mas, ainda mais interessante sobre estes dois tópicos compartilhados 
entre os controles, é notar que as diferenças relativas de diversos dos fatores da 
categoria “orçamento” é muito pequena, especialmente a que esperaria ser a 
mais significativa, isto é, o “grau de suficiência de recursos para compra da 
agricultura familiar” (11,97%). Todos os demais fatores desta categoria (com 
exceção do “grau de atratividade dos preços para a agricultura familiar”) 
encontram-se abaixo desta margem, e podem ser considerados muito baixos, 
quase insignificante como diferenciador, fazendo supor que de fato o quantitativo 
de orçamento de participação do município para a compra de gêneros não é o 
que define a participação destes atores no abastecimento da alimentação escolar. 

Vale mencionar que poderá ser questionado um aparente contrassenso 
entre esta afirmação e a verificação da ampla diferença de 31,35% em grau de 
influência dado ao fator “atratividade dos preços para os agricultores familiares”. 
Bem, aqui se tem duas hipóteses. Ou as EEX do controle negativo não estão de 
fato participando satisfatoriamente com recursos próprios e dimensionam que sim, 
ou ainda, e mais plausível, a composição de preços nestas EEX tem se dado de 
forma deficiente, não considerando todos os valores que permeiam esta variável.  

Quer dizer, as condições dos contratos, da rotina do trabalho no geral, 
podem não fazer compensar, ou também não levar em conta as safras de 
produção, ou o que é de fato produzido consistentemente na região, fazendo com 
que os preços se tornem mais altos e por sua vez inviáveis em escala. 

Outros fatores aparentemente dispersos no painel mas que também se 
relacionam fortemente com a tomada de preços, orçamento e atratividade, são os 
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relacionados a logística da distribuição e também: “presença de feiras públicas 
semanais de agricultores familiares”, “o acesso ao mapeamento da produção da 
agricultura local” e a assistência da nutricionista e “acompanhamento da mesma 
no processo de tomada destes preços”. Estes fatores andam juntos e 
desencadeados, especialmente quando se fala de composição de preços e 
condições de trabalho. Por estes fatores é possível medir o acesso que os 
responsáveis pela tomada de preço têm a instrumentos que possam de fato 
quantificar o valor desta capacidade produtiva e de distribuição de modo a incluí-
la nos cardápios em formatos atrativos e viáveis. Pode-se verificar claramente 
como estas variáveis tem maiores ocorrências nos controles positivos. 

Pela intervenção deste achado sobre preços e orçamento, agregado às 
ocorrência de presença de entidade pública que forneça assistência técnica aos 
agricultores entre os 5 mais contrastantes, e a ligeira vantagem em “presença de 
outras políticas públicas para o fortalecimento da agricultura familiar” e todas as 
demais ocorrências da categoria articulação Intersetorial é razoável defender que 
parece importar mais a assistência e apoio integralista no fomento destes 
agricultores recebidos continuamente do poder local (muito além e anterior a 
efetivação do PNAE propriamente dito) do que quanto se investe diretamente em 
recursos na compra de gêneros alimentícios.  

E no que tange a articulação Intersetorial há uma diferença 
considerável de 19,29% no “grau de proximidade da Secretaria de Educação com 
os órgãos que cuidam da agricultura familiar”, em contraponto a pequena 
diferença que há entre a “presença de Secretaria de Agricultura ou 
órgão/instituição que cuide da agricultura familiar no município” (65,43% - CPOS 
contra 61,87% CNEG). 

Ademais, ainda que não se faça menção a outros órgãos, não se pode 
deixar de mencionar que os baixos valores para “grau de acesso a emissão de 
nota fiscal por parte dos produtores” (42,01%) e “grau de acesso a regulação 
sanitária dos produtos dos agricultores” (41,58%) sugerem uma evidente ausência 
de articulação Intersetorial também com a Secretaria de Fazenda/Finanças e da 
Saúde. Valendo destacar que o grau de influência entre os controles difere mais 
para o primeiro fator (36,88%) do que para o segundo (20,01%), ao contrário do 
que se poderia supor, indicando que o acesso a nota fiscal, por mais simples e 
aparentemente superado entrave para a comercialização da agricultura familiar, 
ainda merece atenção nas EEX. 

Continuando agora a mencionar os demais maiores valores para os 
fatores. 

Em ordem, para os positivos: “Utilização da chamada pública para a 
compra da agricultura familiar”; “exequibilidade dos contratos”; “exequibilidade da 
elaboração do cardápio”; “presença de cardápio diferenciado considerando a 
capacidade de logística da agricultura familiar”. E, para os negativos: 
“Exequibilidade da elaboração dos cardápios”; “exequibilidade do orçamento”; 
“presença majoritária de participação de recursos para a compra de gêneros 
alimentícios”; “exequibilidade da elaboração da chamada pública”. 
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Percebe-se a semelhança para exequibilidade da elaboração do 
cardápio em ambos os casos. Entretanto, aqui é importante frisar que a pergunta 
se referia ao respectivo passo entre os 10 passos para compra da agricultura 
familiar, no manual construído pelo FNDE.  

No material, a elaboração do cardápio se relacionava mais com às 
condições de trabalho da/o nutricionista RT para desempenhar sua tarefa, isto é, 
ter acesso à todas as informações pertinentes para a construção de cardápio 
adequado. A avaliação sobre a exequibilidade em construí-lo não 
necessariamente significa exequibilidade para efetuá-lo, e a distância entre o 
ideal e o praticável depende fortemente das estruturas disponível para o fim. 

 Como se pode notar, a diferença significativa de cardápios 
diferenciados considerando a capacidade de logística da agricultura familiar 
entre os controles positivos é um indicativo muito relevante de como a Eex 
considera as ferramentas que estão ao dispor, bem como as condicionantes. 
Este desempenho provavelmente pode ser detectado na ocorrência da 
“exequibilidade de contratos”, já que aqui se refere a etapa final do processo 
quando já houve seleção dos interessados no certamente, muito como 
consequência do atrativo dos preços inferidos. 

Em menção as capacidades e potencialidades, é indispensável 
mencionar entre as mais altas diferenças a percepção do “grau de 
exequibilidade global de logística na distribuição dos alimentos dos agricultores” 
(diferença de 23,42%) e “apoio total da prefeitura na distribuição dos alimentos 
da agricultura familiar” (diferença de 22,99%), ainda que haja uma grande 
quantidade de EEX no controle positivo em que os próprios agricultores 
familiares tem capacidade de entregar seus próprios produtos (71,53% contra 
49,21% nos negativos). 

Outro aspecto de interesse se relaciona com a frequência elevada de 
“utilização da chamada pública”, que se difere bastante de “exequibilidade da 
elaboração da chamada pública”. Enquanto uma está no plano dos projetos, a 
outra está na execução efetiva. Isto é dito baseada também na grande diferença 
que há entre os controles para o “grau de segurança jurídica para utilização da 
chamada pública”, de 28,12%, demonstrando que pode haver por parte das EEX 
do CNEG a não utilizar esta ferramenta. O que é coerente com os já 
mencionados elevados valores para “exequibilidade dos contratos” para os 
CPOS e constatação inicial de que as EEX do CNEG têm grande dificuldade de 
comprar da agricultura familiar propriamente. 

No que tangencia a temática da participação social, pode-se perceber 
que o fomento dos atores é pouco reconhecido pelos respondentes, o que não 
significa que não tenha importância, mas que, como se pode esperar, esta 
atuação se dá marginal aos mecanismos de maior influência. No entanto, não se 
pode negar que a “presença de sindicatos de agricultores familiares” detém uma 
diferença considerável de frequência 17,32%, enquanto é complementada pela 
diferença de 15,40% no grau de apoio recebido pelo CAE nestas entidades. 
Portanto, pode-se dizer que há uma relativa presença destes dois órgãos mais 
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diretamente interessados a boa execução das diretrizes do PNAE quando 
comparadas com a presença dos Conselhos de Segurança Alimentar e 
Nutricional e Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável, este último ainda 
menos frequente em ambos as situações. 

Ainda com relação ao amparo de atores, é possível constatar que os 
Encontros Técnicos está entre os fatores externos de suporte de maior influência 
entre os outros três: assessoria dos CECANES e do FNDE. Entretanto é válido 
ponderar que nos estados em que mais se precisa, isto é, os estados em que há 
maior número de EEX que não compram da agricultura familiar não há 
CECANES em atividade, portanto, as avaliações mais baixas para o CECANES 
têm o viés da baixa frequência de respondentes que puderam ter este tipo de 
apoio. Com o FNDE pode-se aplicar raciocínio análogo, já que a capacidade do 
corpo técnico em absorver a necessidade do universo de EEX é baixíssimo, 
sendo seu grau de influência quase insignificante.  Ainda assim, mesmo como os 
desvios constatados, é prudente reforçar a importância e impacto que a 
realização sistemática de Encontros Técnicos pode influir, haja vistas que se 
encontra nas linhas superior do painel de contrastes. 

Sobre outras influências externas, pode-se visualizar a baixa 
incidência e diferença de ocorrências de intempéries climáticas, sendo 
incapazes de explicar o contexto. Inclusive é curioso notar maior frequência das 
mesmas nas EEX boas executoras.  

Em relação aos menores valores, para os CPOS crescentemente 
influenciam menos a: “terceirização da alimentação escolar” (corroborando o 
estudo da Seção I), “presença de central de abastecimento (CEASA) ou 
congênere”; “presença majoritária de participação de recursos para a logística na 
distribuição dos alimentos”; “presença de ONGs que forneçam qualquer 
assessoria aos agricultores familiares”; “modalidade de gestão mista”. 
Coincidentemente fatores de menor influência nos CNEG são exatamente os 
mesmos, acentuando que de fato estes fatores são pouco indutores de sucesso 
no que diz respeito a uma boa execução da compra da agricultura familiar no 
PNAE. 

Por fim, vale mencionar que não foi constatado como um problema a 
linguagem dos normativos no que representa a incisão dos mesmo para a 
compreensão das EEX sobre a obrigatoriedade da compra da agricultura familiar 
bem como a forma de executá-las, já que o “grau de entendimento do 
regramento da Resolução N. 4/2015” é alto (82,58% - CPOS e 74,39% - CNEG). 
Por outro lado, o entendimento do “grau de aplicabilidade da obrigatoriedade da 
compra da agricultura familiar no PNAE” apresenta uma diferença de 27,25%, 
fundamentando e materializando todas as diferenças mencionadas até aqui. 
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SEÇÃO III – PRODUTO 3: Considerações finais e recomendações 
 

 

Análises 
 

Em resgate ao referencial teórico e diante do estudo sucedido, cabe 
reforçar o entendimento da responsabilidade do Estado diante do seu papel de 
fomentar os mecanismos de aquisições públicas no que concerne o incentivo de 
determinadas cadeias alimentares e de modelos de saúde favoráveis. 
Especialmente ao que tangencia seu poder de regulação, da supervisão da 
qualidade, e do estimulo à formação de rede de atores de interesse. Registra-se 
aqui, portanto, sua competência em direcionar o abastecimento alimentar. 

Nesse sentido, e diante das potencialidades amplamente discutidas 
do PNAE em se inserir neste leque de intervenções estatais que promovem 
circuitos de proximidade de produção e consumo de alimentos saudáveis e 
ecológicos, cabe ao PNAE avançar em sua característica primordial de se 
relacionar com processos de caráter educativo afim de incrementar ainda mais 
sua capacidade de capilarização do conhecimento acumulado sobre sistemas 
alimentares.  

Tendo em vista, a multiplicidade de mercados abertos em tempos 
críticos, em que predomina um sistema de abastecimento alimentar perverso e 
nocivo para a saúde e sociabilidade humana, cabe à rede técnica de 
sustentação do PNAE, especialmente o que concerne o cumprimento do art. 14 
da Lei 11.947/2009, avançar em novas concepções da produção de alimentos 
por meio da inclusão de atores chaves no fornecimento de alimentos que sejam 
exclusivamente de interesse. Isto é dito apoiando-se no argumento de Niederle 
(2017) que preconiza que é sob esta perspectiva que o reconhecimento e o 
suporte de circuitos alternativos de produção e consumo se constituem como 
uma alternativa concreta para a ação pública. Já que seguramente, nas 
condições atuais, não há espaço para todos os estabelecimentos familiares 
nestes novos circuitos, nem sequer para os dois milhões que se encontram em 
situação de maior vulnerabilidade social.  

Trata-se de readequar as políticas (agrícolas e assistenciais) para 
responder aos desafios da estruturação de uma complexa arquitetura de redes 
de produção e consumo. Isto depende criticamente de uma mudança no 
referencial de desenvolvimento que orienta a ação pública, abrindo espaço para 
estratégias de inclusão baseadas no reconhecimento e na legitimação de um 
novo conjunto de valores sociais. Se, até aqui, os embates se deram em torno 
da quantificação da capacidade produtiva agrícola, doravante a questão volta-se 
ao reconhecimento da agricultura familiar como portadora de qualidades 
distintivas, que se expressam tanto nos alimentos produzidos quanto nas 
características do mundo rural (NIEDERLE, 2017). 
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E aqui se apela ao já preconizado pelo Guia Alimentar da População 

Brasileira (2015), publicado pelo Ministério da Saúde em 2015, em que se 
interessa mais a educação para o consumo de alimentos in natura e 
minimamente processados, que resgatam a cultura alimentar local e a dignidade 
da histórica humana nos territórios. 

Isso é dito também no sentido de que estes atores chaves do rural, 
possam incorporar em suas práticas e produção de valores discursos e modos 
de fazer que possam sustentar sua continuidade e permanência nas políticas 
públicas, especialmente as voltadas a sua vinculação com a saúde da 
sociedade, sob o risco de serem absorvidos pelos mercados hegemônicos 
supostamente mais produtivos em escala.  

Assim como observado por Fernandes, Schneider e Triches (2014), 
com as mudanças na legislação e na forma de execução do PNAE os estados e 
municípios tem nos últimos anos adequando suas estruturas, porém ainda há 
muito a ser feito. As estruturas físicas de preparo, armazenamento e 
conservação dos alimentos nas escolas nem sempre são suficientes, e o número 
de funcionários costuma ficar aquém das necessidades para o preparo de 
cardápios que exigem maior manipulação de produtos in natura. Muito se 
relaciona às dificuldades de pré-preparo que envolvem este alimento, no 
descasque e higienização, de acordo com o volume a ser preparado. Para os 
autores, o tema da falta de estrutura das escolas para a preparação dos 
cardápios leva à necessidade de utilização de produtos minimamente 
processados nos cardápios escolares, e nesse sentido pode ser considerado um 
importante nicho de mercado para as agroindústrias familiares locais.  

Portanto, diante deste cenário de fomento de redes e atores de 
interesse para a produção de alimentos com características desejáveis, este 
trabalho que ora se encerra pretendeu projetar e buscar pelo conjunto de 
variáveis que mais influenciam a aquisição de produtos da agricultura familiar 
pelas EEX, afim de compreender quais os fatores têm maior relevância na 
indução ou coibição de processos fomentadores de boas prática no PNAE. 

Esta investigação pretendeu ser um insumo entre as pesquisas que 
buscam entender em quais parâmetros a compra da agricultura familiar se apoia 
e como se desenvolve, com o objetivando aprimorar as práticas já existentes e 
evoluir as que ainda estão estagnadas.  

Justifica-se a importância de se entender essas dinâmicas no 
momento atual de modo a refinar os normativos que regem esta regra no PNAE 
com a intenção principal de protege-la em seu significado de eficiente política 
pública de Segurança Alimentar e Nutricional, promotora de desenvolvimento 
rural, saúde e educação. Sob o risco de ser coibida por discursos hegemônicos 
que se apoiam em argumentos perniciosos para constranger, até sua extinção, 
os agentes, suas práticas e instrumentos partícipes das dinâmicas da 



Relatrio PRODUTO II - PARTE 5 (0610199)         SEI 23075.155206/2016-73 / pg. 167

	 	 	 102	
	

comercialização de produtos da agricultura familiar nas compras públicas 
institucionais12. 

A imensa variedade de arranjos possíveis para o tema não foi de 
longe dimensionada neste texto, entretanto foi possível iniciar a descrição de 
cenários e recursos mínimos que possibilitam a instauração de procedimentos 
que sustentam a inserção destes alimentos na alimentação escolar. 

 
Como síntese, aponta-se que a Primeira Seção, por meio de um 

painel contendo variáveis de interesse intercruzadas com os estados brasileiros, 
pretendeu buscar correlações estatísticas.  

Tendências “grosseiras” como a presença de terceirização, maiores 
quantidades de alunos, escolas e habitantes propende a inibir o desempenho da 
compra da agricultura familiar no PNAE.  

Já a utilização de Chamada Pública e o fornecimento regular de frutas 
e verduras demonstraram estar visivelmente atreladas a uma maior chance de 
atingir percentuais mais expressivos de aquisição. 

Ainda nesta seção, um achado pertinente se relacionou a conclusão 
exprimida na ausência de coeficientes de correlação significativos, que 
demonstrou dificuldade de apontar para um padrão único em resposta a 
presença ou ausência de determinado fator dentro dos estados, sugerindo 
diferenças dentro do próprio território, possivelmente relacionado ao tamanho do 
porte dos municípios. 

Em referência principalmente ao trabalho de Schneider, Thies, Grisa e 
Belik, (2016), que haviam suposto que o desempenho das EEX dependia do 
aporte de recursos do FNDE (que é consequentemente atrelado ao número de 
habitantes do municípios/porte), acabaram por refutar esta hipótese. Com isso, 
sugeriram que a presença de mediadores sociais e agentes políticos que 
defendem os princípios do PNAE e a criação de mercados para os agricultores 
familiares, constituem um elemento muito mais importante e provavelmente 
contemplam melhor  a compreensão do êxito nas dinâmicas do que o 
"tamanho/porte" dos municípios. 

Em complementariedade, Niederle (2017) defende que, de modo 
geral, os mercados para a agricultura familiar têm se constituído como o 
resultado do esforço de uma rede de atores onde, no centro, aparecem 
frequentemente os extensionistas rurais (E por isso, não apenas parece 
importante ampliar o sistema de ATER, como qualificar os agentes para atuar 
como facilitares de novas redes. O aprendizado organizacional demandado 

																																																													
12	Para	 um	 aprofundamento	 deste	 argumento	 consultar:	 TRICHES,	 Rozane	Maria;	 GRISA,	 Catia.	
ENTRE	MUDANÇAS	E	CONSERVADORISMOS:	UMA	ANÁLISE	DOS	PROGRAMAS	DE	AQUISIÇÃO	DE	
ALIMENTOS	 (PAA	 E	 PNAE)	 A	 PARTIR	 DA	 RETÓRICA	DA	 INTRANSIGÊNCIA	 (Between	 changes	 and	
conservatism:	 an	 analysis	 of	 food	 purchase	 programs	 (PAA	 and	 PNAE)	 from	 rhetoric	
of...).	REVISTA	NERA,	n.	26,	p.	10-27,	2015.	
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pelos mercados institucionais contribuiu para mostrar que é possível inovar 
neste sentido.)  

Sem desconsiderar o poder de agência que detêm os atores e a rede 
envoltos, especialmente por reconhecer a grande dinamização que um único 
ator pode fazer em um município, é desejável se debruçar sobre as engrenagens 
locais que possam explicar globalmente como a operacionalização da compra da 
agricultura familiar para a alimentação escolar se relaciona com o porte dos 
municípios, sob o enfoque do formato do abastecimento alimentar, 
especialmente de grandes centros urbanos. E nesse sentido, destaca-se uma 
vez mais, o aspecto valioso desta seção de evidenciar o disparate no 
comportamento desta diretriz do PNAE nos diferentes extratos de porte de 
municípios.  

Ademais, esta sessão também provou que o cruzamento entre os 
estados melhores executores da compra e o quantitativo de DAPs para o ano 
não apresentam correspondência, levando a supor que estas DAPs não estão 
majoritariamente produzindo alimentos para o abastecimento propriamente dito.  

 
Com respeito a Segunda Seção, a ideia era inicialmente reconhecer 

se os maiores entraves na comercialização eram majoritariamente da ordem da 
produção ou de gestão da execução. Entretanto, entendeu-se ao longo do 
percurso metodológico que para que se aumentasse a adesão à pesquisa, o 
questionário investigativo teria que ser direcionado a/o nutricionista RT, o que 
certamente tendenciaria as respostas por contemplar o olhar de um único ator 
pertencente a arena de disputas políticas diversas. Dessa forma, foi necessário 
direcionar o questionário aos formatos administrativos e de gerenciamento do 
PNAE. 

Ainda assim, os fatores relacionados a capacidade produtiva foram as 
mais destacadas como influente entre os processos. 

Aqui cabem alguns destaques entre as ocorrências encontradas. 
A expressividade da falta de acesso a emissão de documento fiscal 

por parte do produtor rural demonstra que este problema ainda persiste. Esta 
situação é preocupante pois medidas simples envolvendo um diálogo mínimo 
entre os setores poderiam minimizar este gargalo. Raciocínio análogo pode ser 
aplicado as situações da falta de acesso as certificações sanitárias, ainda que 
dependam muito das boas práticas dos agricultores, pode ser otimizada por uma 
ação conjunta mais eficiente dos órgãos competentes do nível local. 

Outra situação que merece destaque diz respeito ao interesse da 
gestão em apoiar a distribuição e logística destes agricultores para o PNAE, 
demonstrando que este fator possui especial peso no desenvolvimento dos 
processos. 

A observação destes pontos, agregada às informações relacionadas 
ao orçamento líquido exclusivo dedicado ao incremento da alimentação escolar 
mostraram que a aplicação direta de recursos no PNAE não é fator decisivo para 
o desenrolar da aquisição destes alimentos de interesse. Aqui, parece ser chave 
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muito mais a assistência oferecida por meio de medidas estruturais que 
permeiam a dinâmica do trabalho rural. Embora considerado ponto pacífico entre 
estudiosos e agentes públicos, é preciso reforçar a extrema importância da 
assistência técnica rural (que inclusive apareceu entre os primeiros fatores de 
influência) e da articulação com outras políticas públicas para o rural, 
estruturação de outros mercados municipais para estes atores e etc. Mas, ainda 
que estas sejam medidas aparentemente mais complexas dependentes de 
outras estruturas, a força da variáveis demonstraram que medidas simples como 
o acesso do agricultor familiar à expedição de nota fiscal, podem apoiar este 
cenário. 

Além disso, como apontado também por Niederle (2017), parece 
urgente resolver problemas básicos de infraestrutura rural: estradas, internet, 
telefonia, pequenas centrais de distribuição, estruturação das associações e 
pequenas cooperativas, sistemas de gestão, são pontos de estrangulamento 
que, nas condições atuais, não apenas bloqueiam novas estratégias de 
comercialização, mas dificultam a presença da agricultura familiar naquelas já 
existentes, inclusive nos mercados institucionais (NIEDERLE, 2017).  

Lembrando que o apoio a organização dos agricultores, por meio da 
construção de associações e cooperativas faz com que estes possam ganhar 
conjuntamente em logística e escala, e assim resolver um dos pontos centrais da 
problemática. 

Portanto, como se pode ver, o problema aparentemente relacionado a 
produtividade destas DAPs está intimamente ligada a priorização do tema pelo 
poder local, dependendo de uma organização institucional que absorva estas 
necessidades em atuação marginal, e não diretamente, ao PNAE. Quer dizer, é 
possível desenvolver o PNAE e as compras institucionais da agricultura familiar 
por medidas indiretas, mas de grande alcance, que em alguns casos podem 
depender também da organização dos atores, mais do que investimento em 
recursos. 

Por outro lado, muito do impedimento para esta auto-organização das 
entidades rurais podem estar indiretamente ligadas ao fato de não existirem 
dados oficiais nacionais, estaduais, nem mesmo estudos, sobre o tipo de 
abastecimento alimentar realizado nos municípios brasileiros em relação à 
alimentação escolar, e qual seria a verdadeira demanda por alimentos da 
agricultura familiar, buscando refazer a conexão entre a produção e o consumo.  

E é sob este argumento que Fernandes, Schneider,  e Triches, (2014) 
defendem que os agricultores familiares ainda não dimensionam o mercado 
potencial a ser atingido e sua expressão, o que dificulta que seja feito um 
planejamento adequado para o seu abastecimento, o que por sua vez pode ser 
desmotivante. Da outra ponta da cadeia, os gestores públicos da alimentação 
escolar, em sua maioria, ainda não visualizam o potencial da produção da 
agricultura familiar para o fortalecimento do abastecimento interno e do 
desenvolvimento local, bem como para a qualificação do alimento servido aos 
escolares e seu papel na melhora da saúde da população. Os autores destacam 



Relatrio PRODUTO II - PARTE 5 (0610199)         SEI 23075.155206/2016-73 / pg. 170

	 	 	 105	
	

a escassez de estudos que apresentem dados, informações e uma metodologia 
de cálculo da oferta e da demanda de produtos da agricultura familiar para o 
atendimento ao mercado institucional da alimentação escolar. E aqui, mais uma 
vez menciona-se a construção dos cardápios, que precisam avançar na inclusão 
e priorização criativa de produtos da cultura e da produção do território nos 
preparos das refeições.  

 
 
 

Recomendações  
 

De fronte deste panorama, alguma recomendas diretas ao FNDE é 
possível de serem concebidas. 

A primeira delas tem a ver com sua capacidade de articulação com 
outros órgãos e entidades do nível feral, atentando para o grande quantitativo de 
DAPs que parecem não responder em relação a produção de alimentos para o 
abastecimento. Nesse sentido, buscar por parcerias que possam intervir na 
capacidade de prover assistência técnica para estes agricultores é fator 
indiscutivelmente chave, assim como apareceu na investigação como um dos 
fatores mais preponderantes de diferença entre bons e não executores da 
aquisição de produtos da agricultura familiar.  

Ademais, é preciso reconhecer que ainda que o perfil desta produção 
tenda para alimentos mais saudáveis e ecológicos, é papel desta articulação 
federal, junto aos órgãos responsáveis pela saúde incorporar os parâmetros já 
apontados pelo Guia Alimentar da População Brasileira (2015), afim de estimular 
os moldes da produtividade, para que não se incorra no erro histórico de 
fomentar a produção de alimentos que reproduzem padrões obesogênicos 
derivados do sistema alimentar hegemônico. 

Esta compreensão é crucial no que diz respeito a defesa destes 
atores e sua continuidade no programa, já que estes podem ser 
necessariamente defendidos por promotores de saúde e educação ambiental. E 
nesse sentindo, os normativos do PNAE são os que possuem capacidade de 
direcionar a produção ao pontuar quais são as características do alimento 
desejável nas refeições oferecidas na alimentação escolar. Portanto, defende-se 
a criação de novas propostas de regulamentação da aquisição da agricultura 
familiar no PNAE que possam absorver este novo cenário que o sistema 
alimentar enfrenta. 

Ainda neste tópico, os achados sobre a diferença de 
operacionalização da comercialização dos alimentos nos diferentes municípios 
brasileiros demonstraram a necessidade de se pensar modelos de execução que 
sejam capazes de funcionar em distintos níveis de urbanização. Apontando para 
uma possível modelização de porte de municípios que possam responder 
positivamente ao ordenamento da produção, sem que necessariamente sejam 
injetados montante de recursos diferenciados entre eles. Então é plausível 
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pensar que cabe ao FNDE, juntamente com seus parceiros, disparar ensaios 
que possam projetar estes cenários no aprimoramento de seus normativos.  

Outra medida plausível seria acumular conhecimento no que se refere 
a demanda de alimentos da alimentação escolar para o desenvolvimento de 
sistemas ou dispositivos de facilidade que aproximem a oferta e a demanda. 
Várias medidas instrucionais têm sido tomadas nessa direção, a exemplo do 
portal do Ministério do Desenvolvimento Social que congrega a produção da 
agricultura familiar, e da SEAD com sua ferramenta de “sistema de 
oportunidades” que condensa as Chamadas Públicas vigentes em todo território 
nacional. E ainda, o próprio sistema da Rede Brasileira de Alimentação Escolar 
(REBRAE) desenvolvido em parceria com o CECANE RS. Portanto, o ponta pé 
inicial foi dado, cabe agora aprimorar estes mecanismos de modo a condensá-
los e otimizá-los, tornando-os mais práticos e inteligíveis. 

Nesse sentido, novos produtos de assessoria localizada para 
CECANES podem ser desenvolvidas com a finalidade de apoiar o mapeamento 
desta produção, e disponibilizá-las as EEX, especialmente nos estados sul e 
sudeste, onde os CECANES já abriram muitos dos caminhos relacionados a 
operacionalização generalista do PNAE. Pode-se considerar uma nova etapa da 
assessoria, mais focada e assertiva acerca da comercialização do PNAE. Pois já 
que se sabe que nestes estados há produção eficiente para dar conta da 
demanda posta, cabe então sistematiza-la e apoiar sua auto-organização. 

Já sobre os estados do norte, nordeste e centro-oeste, entende-se 
que há necessidade ainda de fomentar o potencial de oferta, antes mesmo do 
que mapeá-la propriamente. Nesse sentido, cabe pensar em assessoria para o 
CECANES, em que a frente que cuida da aquisição da agricultura familiar possa 
ser capaz de articular mais primariamente o reconhecimento desta capacidade 
produtiva, sobretudo de indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, 
mais características destas regiões. Se destaca então, a necessidade de tratar 
diferentemente os diferentes, buscando fomentar estratégias, formações e 
apoios que busquem pelas particularidades e as tratem correspondentemente. 

Sob esta orientação, é pertinente aludir a necessidade da urgente 
inclusão das “franjas periféricas” do público da agricultura familiar, referindo-se 
especialmente a criação de um normativo que privilegie novos recortes 
organizativos da agricultura familiar afim de incluir um público até então 
negligenciado por diversas políticas públicas para o rural, concebendo assim a 
existência de uma diversidade de agricultura familiar que funciona para longe 
das já bem estruturadas redes de centrais de cooperativas. Ainda que se 
entenda que a profundidade da temática alcança outras esferas muito além do 
PNAE, não se poderia deixar de indicar que o mercado institucional da 
alimentação escolar deve caminhar junto ao avanço do tema se pretende de fato 
ter por diretriz o desenvolvimento local.   

Outra frente que pode ser significativa no enfrentamento dos entraves 
é promover diálogos com as EEX estimulando estas a estabelecerem conexões 
intersetoriais, especialmente em medidas mais simples como aperfeiçoar o 
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sistema de controle fiscal de modo a descomplicar o acesso dos agricultores a 
emissão de notas. Nesse sentido podem ser desenvolvidos materiais ou 
pequenos vídeos em parceria com os órgãos federais competentes que 
demonstrem como encadear estes processos municipalmente. E aqui vale 
pontuar como meta a orientação particularizada das EEX. 

Ainda com relação aos aspectos administrativos, vale mencionar 
também a necessidade de firmar, de uma vez por todas, a Chamada Pública 
como um instrumento facilitador e legalmente reconhecido, afim de sanar as 
intercorrências relacionadas à insegurança jurídica sentida pelas EEX. Isto 
poderia ser incluído nos procedimentos orientativos às EEX que demonstraram 
esse desconhecimento. 

Por fim, e mais fundamental, assegurar a participação da sociedade 
civil e da diversidade da representação das organizações da agricultura familiar 
nas discussões e grupos de trabalho que focalizam a temática, proporcionando 
deste modo a consolidação  e permeabilidade da democracia na decisão do 
desenho das políticas públicas, tão caras aos brasileiros neste momento de 
transição política e descredibilidade institucional.  

 

Agenda de estudo 
 

- Monitorar os impactos da expansão do limite trazido pela inovação 
da resolução 4 para se entender a mudança na lógica de abastecimento de 
grandes centros. Seria interessante verificar se e como essa dinâmica foi 
positivamente afetada, e qual o incremento da qualidade da alimentação destes 
estudantes que passaram a poder acessar mais alimentos da agricultura familiar. 

- Aprimorar as investigações sobre as particularidades da execução 
da diretriz em Eex que compram da agricultura familiar, mas são terceirizadas ou 
não possuem nutricionista RT.  

- Investir pesadamente em parcerias que fomente pesquisas para o 
reconhecimento das particularidades de cada estado e território, principalmente 
no que concerne a diversificação da produção e logística de distribuição, 
entendendo a relação entre DAP e produção de alimentos.  

- Investigar os diferentes formatos já executados de Chamamento 
Público, entendendo sua estratificação para a logística de abastecimento em 
grandes municipalidades e SEDUCs. Nesse sentido, acumular conhecimento 
afim de utilizá-los como efeito demonstrativo para as EEX que sentem 
insegurança jurídica neste instrumento. 

- Finalmente, criar um grupo de trabalho que seja capaz de incorporar 
pesquisadores e pesquisas acadêmicas das diversas regiões brasileiras que tem 
sistematicamente estudado o PNAE local e globalmente afim de elencar uma 
agenda de aprofundamento dos principais tópicos que permeiam a 
operacionalização da aquisição de produtos da agricultura familiar e assim 
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propor um normativo que apresente uma modelização da execução segundo as 
particularidades encontradas.  
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APÊNDICES 
 

1) Instrumento – Questionário13 
 

Perfil das Entidades Executoras para compra da Agricultura Familiar no 
PNAE 

Este questionário tem por finalidade realizar o levantamento do perfil das 
Entidades Executoras para a compra da agricultura familiar no Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (PNAE) e ampliar comunicação da Coordenação Geral do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar com os diversos municípios. 
Agradecemos sua colaboração! 

* Required 

 
UF * 
Choose 

Município: * 
 

Your answer 

Tipo de gestão do PNAE: * 
Centralizada 
Escolarizada 
Mista 

A gestão é terceirizada? * 
Sim 
Não 

NEXT 
Sobre a gestão da compra da agricultura familiar no PNAE 

A Entidade Executora registra algum percentual na compra da agricultura familiar 

no PNAE nos anos de 2011 a 2016? * 
Sim 
Não 
Sobre a gestão da compra da agricultura familiar no PNAE 

A Entidade Executora registra algum percentual na compra da agricultura familiar 

no PNAE nos anos de 2011 a 2016? * 
Sim 
Não 

																																																													
13	Este	questionário	foi	intermediado	pelo	Google	Forms	e	pode	ser	visualizado	na	íntegra	pelo	endereço:	
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOq0Nd2Gb6dtelVWILV0FN8dqcf3lsHRUWIHbII6mJY9JRyw/v
iewform?usp=sf_link		
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Registre em porcentagem o valor atingido para a compra da agricultura familiar no 
PNAE para o ano correspondente. 

2011: 
 

Your answer 

2012: 
 

Your answer 

2013: 
 

Your answer 

2014: 
 

Your answer 

2015: 
 

Your answer 

2016: 
Sobre a gestão da compra da agricultura familiar no PNAE 

A Entidade Executora (EEx) já recebeu alguma notificação de algum Órgão de 

Controle* alertando para o cumprimento da obrigatoriedade de investimento 

mínimo de 30% dos recursos transferidos pelo FNDE em produtos da agricultura 

familiar no PNAE? (*Exemplos de Órgãos de Controle: Procuradoria, Tribunais de 

Contas, Controladoria Geral da União (CGU), etc) * 
Sim 
Não 

Foi realizado Chamamento Público (Chamada Pública, de acordo com Art.14 da 

Lei 11.947/2009) para a compra de produtos da agricultura familiar no município 

em algum dos anos abaixo? Assinalar quais. * 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
Não foi realizado Chamamento Público 

Considerando os 10 passos para a compra da agricultura familiar, em quais 

etapas a Entidade Executora encontrou dificuldades para a execução? 

(Selecionar mais de uma quando for o caso) * 
1- Planejamento e Definição do valor a ser investido na agricultura familiar 
2- Articulação entre os atores sociais 
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3- Elaboração de cardápio que contemple a produção local 
4- Pesquisa de preço 
5- Elaboração do edital de Chamada Pública 
6- Elaboração, por parte dos agricultores, do projeto de venda 
7- Habilitação e seleção dos projetos de venda 
8- Recebimento da amostra para controle de qualidade 
9- Estabelecimento do contrato de venda e compra 
10- Cumprimento do cronograma estabelecido entre as partes 
Avalie pontuando de 0 a 5 os fatores que dificultam a compra da agricultura 
familiar no PNAE: 
Sendo: 0 - não há dificuldade e 5 - dificulta muito 

Desconhecimento do que é produzido pelos agricultores familiares locais: * 
Não há dificuldades 0 

Dificulta muito 5 

Falta de acesso dos agricultores individuais à DAP (Declaração de Aptidão ao 

Pronaf - Certidão do agricultor familiar): * 
Não há dificuldades 0 

Dificulta muito 5 

Ausência de grupos formais de agricultores familiares locais: * 
Não há dificuldades 0 

Dificulta muito 5 

Dificuldade de emissão de nota fiscal por parte do produtor: * 
Não há dificuldades 0  

Dificulta muito 5 

Dificuldade dos agricultores familiares em distribuir seus produtos nas escolas 
Não há dificuldades 0 

Dificulta muito 5 

Pouca variedade de produtos da agricultura familiar: * 
Não há dificuldades 0 

Dificulta muito 5 

Quantidade insuficiente de produção para atender a demanda da alimentação 

escolar: * 
Não há dificuldades 0  

Dificulta muito 5 

Desinteresse dos agricultores em comercializar no PNAE: * 
Não há dificuldades 0  

Dificulta muito 5 

Preços pagos não são atrativos para os agricultores familiares: * 
Não há dificuldades 0  

Dificulta muito 5 

Falta de acesso a regulação sanitária dos produtos disponíveis dos agricultores: * 
Não há dificuldades 0 
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Dificulta muito 5 

Insegurança jurídica sobre o procedimento de dispensa de licitação: * 
Não há dificuldades 0 

Dificulta muito 5  
Sobre a agricultura familiar 
(Selecionar mais de uma quando for o caso) 

Há no município: * 
Secretaria de Agricultura ou órgão similar que cuide da agricultura familiar 
especificamente 
Outras políticas públicas municipais para o fortalecimento da agricultura familiar, 
além das políticas federas 
Feiras públicas semanais de agricultores familiares 
Central de abastecimento (CEASA) ou congênere 
Entidade Pública que forneça assistência técnica aos agricultores 
Entidade Privada que forneça assistência técnica aos agricultores 
ONGs que forneçam qualquer assessoria ou desenvolvam projetos juntamente 
aos agricultores familiares especificamente 
Sindicatos de agricultores familiares 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável 
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 
Outro grupo da sociedade civil organizada em torno da temática da agricultura 
familiar 
Sobre a alimentação escolar 
(Selecionar mais de uma quando for o caso) 

O município em questão: * 
conta com o apoio TOTAL da prefeitura na distribuição dos alimentos da 
agricultura familiar nas escolas 
conta com o apoio PARCIAL da prefeitura na distribuição dos alimentos da 
agricultura familiar nas escolas 
conta com um caminhão específico para a alimentação escolar 
conta com central de recebimento/armazenamento dos produtos 
já foi contemplada com alimentos do PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) 

Sobre a participação do nutricionista, este/esta: * 
elabora plano anual de trabalho 
faz cardápios diferenciados considerando a capacidade de logística da agricultura 
familiar 
não tem acesso ao mapeamento da produção da agricultura familiar local 
consegue fazer o mapeamento da produção da agricultura familiar local por conta 
própria 
participa da pesquisa de preços dos alimentos que compõem o cardápio da 
alimentação escolar 
prevê amostra para o teste de qualidade dos produtos da agricultura familiar 
realiza ou coordena ações de Educação Alimentar e Nutricional 
não há nutricionista RT 

A Entidade Executora participa com recursos próprios na alimentação escolar? Se 

sim, os recursos são MAJORITARIAMENTE investidos em quê? (Selecionar 

apenas uma) * 
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Não participa 
Sim, em gêneros alimentícios 
Sim, em logística na distribuição dos alimentos 
Sim, em manutenção de utensílios e equipamentos 
Responda as questões abaixo pontuando-as segundo escala de 0 à 5, sendo 0 o 
valor mais baixo ou nulo e 5 o valor mais alto, de relação ou influência com a 
participação da agricultura familiar no PNAE. 

Considera que o município sofra com escassez de água? * 
Não sofre 0 

Sofre muito 5 

Considera que o município sofra com qualquer outra intempérie climática 

constantemente? * 
Não sofre 0 

Sofre muito 5 

Considera haver por parte do poder público local interesse na agricultura 

familiar? * 
Não há interesse 0 

Há muito interesse 5 

Considera haver uma relação próxima e frequente entre a Secretaria de 

Educação e os órgãos/instituições que cuidam da agricultura familiar no 

município? * 
Não há qualquer relação entre os órgãos 0 

Há relação muito próxima e muito frequente 5 

Considera que o regramento para a compra da agricultura familiar no PNAE 

disposta na Resolução n.4/2015 do PNAE esteja clara? * 
O regramento não está nada claro 0 
O regramento está totalmente claro 5 

Considera que a Resolução/Normativo para a agricultura familiar no PNAE é 

aplicável no município? * 
Não é nada aplicável 0 
É totalmente aplicável 5 

Considera que a dinâmica interna da gestão (setor de compras/jurídico etc.) é 

adequada para executar a compra da agricultura familiar? * 
Não é nada adequada 0 
É totalmente adequada 5 

Considera que o total de recursos disponíveis para a alimentação escolar seja 

suficiente para a compra da agricultura familiar? * 
Totalmente Insuficiente 0 
Totalmente suficiente 5 
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Considera que obteve apoio do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) do 

município nas questões pertinentes à compra da agricultura familiar no PNAE? * 
Não obteve qualquer apoio 0 

Obteve apoio total 5 
BACK 
NEXT 

CECANE 

Já foi assessorado pelo CECANE (Centro Colaborador em Alimentação e 

Nutrição do Escolar)? * 
Sim 
Não 

BACK 
NEXT 

Avalie de 0 a 5 segundo a influência deste apoio no desenvolvimento das 

compras da agricultura familiar no PNAE: * 
Não ajudou em nada 0  

Ajudou muito 5 
BACK 
NEXT 

Monitoramento do FNDE 

Já foi assessorado pelo monitoramento do próprio FNDE ? * 
Sim 
Não 

Avalie de 0 a 5 segundo a influência deste apoio no desenvolvimento das 

compras da agricultura familiar no PNAE: * 
Não ajudou em nada 0 
Não ajudou em nada 5 

ormação para o PNAE 

Já participou de algum encontro técnico ou formação para o PNAE nos últimos 5 

anos? * 
Sim 
Não 

Avalie de 0 a 5 segundo a influência deste apoio no desenvolvimento das 

compras da agricultura familiar no PNAE: * 
Não apoiou em nada 0 

Apoiou muito 5 
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2) Gráficos derivados dos questionários 
 

CONTROLE NEGATIVO 

 

 

 

 

 

 

CONTROLE POSITIVO 
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