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Resumo
Em 2009, foi promulgada a Lei nº 11.947 do Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE), que estipula o mínimo de 30% de compra de gêneros alimentícios seja proveniente
da agricultura familiar (AF), fazendo necessário conhecer seu efeito sobre a qualidade da
alimentação escolar. O objetivo do estudo foi avaliar o efeito da implementação da Lei
Federal 11.947/09 sob a qualidade nutricional dos cardápios propostos pelo PNAE do estado
de São Paulo. O estudo teve o objetivo de avaliar o efeito da implentação da Lei Federal
11.947/09 na qualidade nutricional dos cardápios propostos pelo PNAE em municípios do
estado de São Paulo. Trata-se de um estudo transversal de cunho avaliativo baseado na tríade
Estrutura – Processo – Resultado, com elaboração de matriz avaliativa. Foi realizado em 2013
com 38 municípios do estado de São Paulo divididos em 2 grupos: os que adquirem gêneros
da AF e os que ainda não o fizeram. A coleta de dados primários foi através de questionário
estruturado aplicado com nutricionistas e cardápios das escolas. Os alimentos dos cardápios
foram analisados segundo a NOVA. Foram calculadas frequência absoluta, média e o teste
exato de Fischer foi utilizado para a análise de associação. Um total de 25 municípios
adquiriam algum gênero alimentício da AF e 18 não implementaram as compras. Os
municípios que adquirem gêneros alimentícios da AF têm prevalência de 76% para
cozinheiros escolares em número suficiente e de 60% para realização de ações de apoio aos
agricultores familiares da região (p >0,05). Quase todas as cidades atentem a legislação
quanto a oferta mínima de 3 porções de frutas ou hortaliças e máximo de 2 porções doces.
Evidenciou-se que 77,8% dos municípios que adquirem gêneros da AF, atendem a exigência
mínima da lei de 70% de alimentos básicos nos cardápios e, 83,3% deste grupo de cidades
estão em acordo limite de 30% de alimentos restritos. Houve maior participação média dos
alimentos ultraprocessados no lanche em relação à refeição em ambos os grupos de
municípios. Os achados permitem refletir que a aquisição de alimentos da AF não foi
suficiente para promover cardápios de melhor qualidade nutricional, porém tendem uma
qualidade nutricional superior os cardápios dos municípios que cumprem a lei, reafirmando
que agricultura familiar representa uma oportunidade para inserir alimentos saudáveis na
alimentação escolar.
DESCRITORES: Alimentação Escolar, Planejamento de Cardápios, Avaliação de
Programas, Programas e Políticas em Nutrição.

ABSTRACT
Bicalho, D. [Effect of the Brazilian Federal Law 11,947/09 in the nutritional quality of the
menus proposed by the School Feeding Program of São Paulo] [Dissertation]. São Paulo:
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo; 2017. Portuguese.
The Brazilian Federal Law no. 11.947 of the National School Feeding Program (PNAE) was
published in 2009 sets a minimum of 30% of purchase of food comes from the family farming
(AF) and its effect on food quality of the school must be known. We evaluate the effect of the
Brazilian Federal Law 11,947/09 in the nutritional quality of the menus proposed by PNAE’s
São Paulo. This is an observational analytical evaluative study based on structure - process results with drafting evaluative matrix. Thirty-eight cities of São Paulo State were analyzed in
2013 and divided into 2 groups: cities who acquire food of AF and cities who have not yet
done. Primary data were collected through school menus and interviews with nutritionist by
previous structured questionnaires. Foods of the menus were analyzed according NOVA.
Absolute frequencies and mean, measures of central tendency and Exact Fisher test analysis
were calculated. 25 municipalities acquired some food from the AF and 18 did not implement
the purchases. Cities that purchase foodstuff of the AF obtained prevalence of 76% for
sufficient numbers of the cook school and 60% performing actions to support family farmers
who sold products for school feeding in the area (p> 0.05). Almost all cities comply with the
legislation regarding the minimum offer of 3 servings of fruits or vegetables and maximum of
2 sweet portions. 77.8% of the cities that purchase foodstuff of the AF meet the minimum
requirement of 70% of staple food on the menus, and 83.3% of this group of cities are in a
30% restriction of restricted food agreement. A large quantity of ultra- processed foods
mainly in the snack in both groups of municipalities. Our results show that purchase of food
from AF is not enough to promote better nutritional quality of the school menus, but infer a
superior nutritional quality from the municipalities' menus that comply with the law,
reaffirming that family farming represents an opportunity to introduce healthy food into the
school meals.
Keywords: school nutrition, menu planning, nutrition programs and policies, program
evaluation

Sumário

1. APRESENTAÇÃO ............................................................................................................. 13
2. INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 14
2.1 HISTÓRICO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO BRASIL .................................... 14
2.2 O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ............................... 18
2.3 JUSTIFICATIVA .......................................................................................................... 22
2.4 HIPÓTESE ..................................................................................................................... 24
3. OBJETIVOS ....................................................................................................................... 25
3.1 OBJETIVO GERAL ...................................................................................................... 25
3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO .............................................................................................. 25
4. MÉTODOS ......................................................................................................................... 26
4.1 ANTECEDENTES E ASPECTOS ÉTICOS ................................................................. 26
4.2 DELINEAMENTO DO ESTUDO ................................................................................ 27
4.3 POPULAÇÃO DE ESTUDO E SELEÇÃO DA AMOSTRA ....................................... 27
4.3.1 Área de estudo .......................................................................................................... 27
4.3.2 Dados utilizados ...................................................................................................... 27
4.3.3 Definição da Amostra .............................................................................................. 27
4.3.4 Representação cartográfica ..................................................................................... 27
4.3.5 Estratos .................................................................................................................... 28
4.3.6 Amostra Final .......................................................................................................... 31
4.4 POPULAÇÃO E OBJETO DE ESTUDO ..................................................................... 31
4.5 COLETA DE DADOS ................................................................................................... 32
5. RESULTADOS E DISCUSSÃO ....................................................................................... 34
5.1 CAPÍTULO 1 ................................................................................................................ 34
6. REFLEXÕES FINAIS ....................................................................................................... 54
7. CONCLUSÃO..................................................................................................................... 56
8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................. 57
ANEXOS ................................................................................................................................ 61
Anexo 1 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ................................................... 61
Anexo 2 – Submissão ao COEP/FSP ................................................................................... 63
Anexo 3 - Questionário A (Caracterização do Município) .................................................. 64
Anexo 4 - Questionário B (Nutricionista) ............................................................................ 65
Anexo 5- Questionário C (Nutricionista) ............................................................................. 75
CURRÍCULO LATTES PESQUISADOR .......................................................................... 82
CURRÍCULO LATTES ORIENTADOR ........................................................................... 83

Listas de Tabelas
Tabela 1 - Municípios selecionados para a pesquisa “O encontro entre o Programa Nacional
de Alimentação Escolar (PNAE) e a agricultura familiar: avaliação do processo de
implementação e dos possíveis efeitos das compras locais, segundo a lei 11.947/2009”....... 28

Tabela 2 - Lista de Municípios do Estado de São Paulo que compuseram a amostra
final.......................................................................................................................................... 31

Listas de Figuras
Figura 1 - Regiões definidas por conveniência e municípios selecionados para a pesquisa.....29

Figura 2 - Mapa dos municípios sorteados em destaque......................................................... 30

Figura 3 - Mapa dos municípios que compram e não compram da Agricultura Familiar....... 30

Siglas Utilizadas
AAS - Amostragem Aleatória Simples
AF - Agricultura Familiar
CAE - Conselho de Alimentação Escolar
COEP - Comitê de Ética em Pesquisa
CNA - Comissão Nacional de Alimentação
CNAE - Campanha Nacional de Alimentação Escolar
DHAA - Direito Humano a Alimentação
DF - Distrito Federal
FAO - Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação
FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
FISI – Fundo Internacional de Socorro à Infância
FNDE – Fundo Nacional do Desenvolvimento a Educação
FSP - Faculdade de Saúde Pública
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IDH - Índice de Desenvolvimento Humano
LEP - Laboratório de Estudos Populacionais
PIB - Produto Interno Bruto
PMA - Programa Mundial de Alimentos
PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar
PRONAN - Programa Nacional de Alimentação e Nutrição
SAN - Segurança Alimentar e Nutricional
TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
UNICEF - United Nations Children’s Fund

USAID - United States Agency for International Development
USP – Universidade de São Paulo
ONU - Organização das Nações Unidas

13

1. APRESENTAÇÃO

Esta dissertação foi estruturada em:
1. Introdução
2. Objetivo
3. Métodos
4. Resultados e Discussão
Foi desenvolvido na forma de manuscrito, denominado como: “Efeito da Lei
11.947/09 do Programa Nacional de Alimentação Escolar sob qualidade dos
cardápios”, conforme normas da Revista de Saúde Publica, ao qual o periódico já foi
submetido no mês de março de 2017.

Neste estudo foi avaliado o efeito da

implentação da Lei Federal 11.947/09 na qualidade dos cardápios propostos pelo
Programa Nacional de Alimentação Escolar em municípios do estado de São Paulo.
5. Reflexões Finais e Conclusão
6. Referencias
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2. INTRODUÇÃO

2.1. HISTÓRICO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO BRASIL

A implementação de políticas públicas na área de alimentação e nutrição ganhou
espaço na pauta federal brasileira a partir do governo Vargas, quando na década de 1930 a
fome e a desnutrição foram reconhecidas como graves problemas de saúde pública no país.
(LEAL et. al, 2008).
O Governo tomou algumas medidas, dentre elas se destaca a criação a Comissão
Nacional de Alimentação (CNA) em 1945, e quase uma década depois, criou-se a Campanha
Nacional da Merenda Escolar, o embrião do atual Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE), que na época contava com a ajuda de doações internacionais de alimentos
(COIMBRA, 1982).
Ao longo da existência do CNA (1945-1972), dentre os seus objetivos se destacam:
estudar e propor normas da política nacional de alimentação; estudar o estado de nutrição e os
hábitos alimentares da população brasileira; acompanhar e estimular as pesquisas relativas às
questões e problemas de alimentação; trabalhar pela correção de defeitos e deficiências da
dieta brasileira, estimulando e acompanhando as devidas campanhas educativas; e concorrer
para o desenvolvimento da indústria de alimentos no Brasil. Entre as suas realizações merece
destaque a promulgação, em 1953, do Primeiro Plano Nacional de Alimentação e Nutrição.
Esse plano pode ser considerado um embrião do planejamento nutricional brasileiro e suas
ações se voltavam, prioritariamente, à assistência alimentar e nutricional do grupo materno
infantil e, em segundo plano, aos escolares e trabalhadores (VASCONCELOS, 2005).
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É importante ressaltar a decisiva atuação de Josué de Castro, como deputado federal e
Presidente do Conselho Executivo da Organização das Nações Unidas para Agricultura e
Alimentação (FAO), que visava despertar a consciência mundial para o problema da fome e
da miséria e promover projetos que evidenciassem que a fome poderia ser vencida e abolida
pela ação e vontade dos atores sociais (CASTRO, 1980). Muitas de suas concepções
fundamentam as propostas da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), temática chave que
visa conduzir as atuais políticas sociais do Brasil (CASTRO, 1954).
A década de 1950 foi caracterizada pela presença de recursos provenientes do United
Nations Children’s Fund (UNICEF) chamado no Brasil de FISI – Fundo Internacional de
Socorro à Infância (L’ABBATE, 1988).
A década de 1960, caracterizou-se pela presença de alimentos provenientes dos
Estados Unidos, entre os quais do Programa “Alimentos para a Paz”, financiado pela United
States Agency for International Development (USAID) e do Programa Mundial de Alimentos
(PMA) da Organização das Nações Unidas (ONU), os quais forneciam quase todos dos
gêneros consumidos pelos escolares. Nesta época, surgiu a estrutura de um programa de
alimentação escolar, sob a responsabilidade do governo federal e com abrangência nacional,
porém a cobertura era pouco efetiva e a regularidade do fornecimento da alimentação era
baixa, além de não haver a preocupação com a adequação cultural ou com a aceitabilidade dos
alimentos oferecidos (VASCONCELOS; BAPTISTA, 2011).
Já a década de 1970, os gêneros comprados nacionalmente tiveram participação
prioritária, passando a ter presença marcante os alimentos formulados como sopas e mingaus.
Em 1976 ocorre a integração da Campanha Nacional de Alimentação Escolar (CNAE) ao II
Programa Nacional de Alimentação e Nutrição (II PRONAN), quando seu objetivo passou a
ser proporcionar suplementação alimentar aos pre escolares e escolares do primeiro grau
matriculados nos estabelecimentos de ensino público, por meio do fornecimento de uma
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refeição de valor nutricional equivalente a 15% das recomendações nutricionais diárias
durante o ano letivo. Apenas em 1979, o Programa passou a efetivamente se denominar
PNAE (VASCONCELOS, 1999).
O ano de 1988 foi marcante para a alimentação escolar no Brasil, com a promulgação
da Constituição Brasileira, que estabelece no inciso VII do artigo 208, o direito universalizado
à alimentação escolar a todos os alunos de ensino fundamental da rede pública, a ser garantido
pelos governos federal, estaduais e municipais (BRASIL, 1988).
Em 1994 foi promulgada Lei nº 8.913 de 1994, a qual possibilitou a administração da
alimentação escolar de forma descentralizada, o que caracterizou-se como um avanço para o
Programa, pois permitiu racionalizar a logística e os custos de distribuição dos produtos, além
de viabilizar o oferecimento de uma alimentação condizente com o hábito alimentar da
população nas diferentes localidades do país. Em 1999, o Governo Federal inicia uma nova
modalidade de repasse de recursos financeiros para aquisição de gêneros alimentícios, não
mais por convênios, mas por transferência automática para todos os municípios, Distrito
Federal (DF) e estados do país. (PEIXINHO, 2013).
A mais recente, em uma série de mudanças no Programa, foi em 2009, com a
promulgação da Lei nº 11.947 que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e
consolida a vinculação da agricultura familiar com o PNAE. No seu Art. 14 estabelece 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”

Prevê,

ainda,

o

apoio

ao

desenvolvimento sustentável, com incentivos para aquisição de gêneros alimentícios
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diversificados, produzidos localmente, respeitando a sazonalidade, a cultura e a tradição
alimentar (BRASIL, 2009).
Esta Lei foi regulamentada pelas Resoluções nº 38 de 2009, Resolução nº 26 de 2013,
Resolução nº 4 de 2015 do Conselho Deliberativo do FNDE, que descreve os procedimentos
operacionais que devem ser observados para venda dos produtos oriundos da agricultura
familiar às Entidades Executoras (BRASIL, 2009; BRASIL, 2013; BRASIL, 2015).
Com a aprovação do artigo 14, o Brasil passa a ser o pioneiro a exigir por lei a
vinculação entre o PNAE e a agricultura familiar, num contexto de uma crescente atenção
internacional com relação a agricultura, saúde e nutrição. (ESPEJO et al, 2009; BUNDY et al,
2009)
A vinculação do PNAE com a agricultura familiar visa propiciar para quem produz
alimentos, uma agricultura mais organizada e qualificada nas suas ações institucionais,
produtivas e comerciais e, para quem adquire estes alimentos, visa uma maior qualidade da
alimentação fornecida e formação de hábitos alimentares saudáveis dos estudantes para que
juntos promovam um desenvolvimento local sustentável, constituindo uma forte estratégia de
SAN (FNDE, 2013).
A promoção da intersetorialidade do PNAE e com a agricultura familar requer:
identificação ou criação de uma triagem de espacos para reunir os diferentes setores políticos, filosóficos e de governança; formação de coalizões com setores mais poderosos
focados em um objetivo político comum que ajude a movê-los para meta de saúde e nutrição;
posisionamento dos objetivos de nutrição e saúde como uma solução que atende aos
diferentes setores; obtenção de evidencias de que a intersetorieialidade pode funcionar e não
ter medo de ideias ousadas (HAWKES, 2016).
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2.2. O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Dentre os programas de nutrição em vigor que merece maior destaque é o Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), o qual se estabelece como o mais antigo nesta área
(década de 1940), e um dos principais programas de alimentação escolar do mundo, tanto em
números de alunos atendidos, quanto em recursos alocados (SANTOS et. al., 2007).
Atualmente apresenta especial relevância como estratégia de alcance SAN, promovendo o
Direito Humano a Alimentação Adequada (DHAA), devido a sua influência em diversos
aspectos da formação dos escolares e do ambiente social que lhes cerca, além de outras ações
para atingir as metas dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, especialmente na
redução da fome e miséria (PEIXINHO, 2013; ONU, 2004).
Entre suas diretrizes se destaca o emprego de alimentação saudável e adequada, que
compreende o uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os
hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento dos alunos
e para melhoria do rendimento escolar, em conformidade com a faixa etária, o sexo, a
atividade física, e o estado de saúde, inclusive dos que necessitam de atenção especifica.
(BRASIL, 2009).
O PNAE de âmbito nacional, sob a responsabilidade pública, foi estruturado pela
primeira vez pouco antes da década de 50. Desde seu início, este programa passou por
diversas estruturações, sendo que um dos seus mais importantes avanços é o apoio ao
desenvolvimento regional sustentável, com a aquisição de alimentos da agricultura familiar
produzidos em âmbito local, bem como o respeito aos hábitos alimentares regionais
(TRINCHES & SCHNEIDER, 2010).
Vem sendo amplamente reconhecida a importância dos programas de alimentação
escolar para os estudantes que deles se beneficiam e, também, como estratégia de
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desenvolvimento para a comunidade. Quando tais programas se vinculam à produção agrícola
local, constituem importante ferramenta de estimulo à economia das comunidades, pois
possibilita o aumento da renda dos agricultores e a melhora da qualidade dos alimentos
oferecidos aos alunos, contribuindo para a SAN das comunidades e para o fortalecimento e
sustentabilidade do próprio programa de alimentação escolar (BALABAN & PEIXINHO,
2008; TURPIN, 2008; BELIK & SOUZA, 2009).
A grande capacidade de compras do PNAE representa um mercado volumoso e estável
para os agricultores familiares, com seus 43 milhões de estudantes da educação básica e de
jovens e adultos, distribuídos em 190 mil escolas da rede pública de ensino, que se alimentam
diariamente nas escolas em todo o país. O orçamento do Programa para 2014 foi de R$ 3,5
bilhões e com a Lei nº 11.947, de 16/6/2009, 30% desse valor – ou seja, R$ 1,05 bilhão –
deve ser investido na compra direta de produtos da agricultura familiar, medida que estimula
o desenvolvimento econômico e sustentável das comunidades (FNDE, 2015).
Entretanto, a operacionalização desta política, assim como a de várias outras políticas
públicas constituem processo complexo, pois envolvem, muitas vezes, distintos setores de
governo e sociedade, nos âmbitos municipal, estadual e federal (SLATER et. al., 2013).
O estado de São Paulo concentra 36 dos 100 maiores municípios do país em termos de
repasse do Fundo Nacional para o desenvolvimento da Educação (FNDE) e detém o maior
alunado do Brasil, com um total de 8,8 milhões de estudantes que recebem refeições durante
200 dias por ano. Com isso, o valor do repasse do FNDE para as compras da agricultura
familiar é também o maior do Brasil, tendo atingido R$ 167 milhões em 2011 (MDA, 2012).
Para que a operacionalização das compras locais para o PNAE ocorra de maneira
exitosa, é importante que existam condições favoráveis nas diversas esferas que estão
envolvidas tanto com a alimentação escolar como com a agricultura familiar. Por isso, as
escolas, os setores da agricultura familiar, a comunidade escolar e outros grupos da sociedade
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civil, assim como as três esferas de Governo devem apresentar condições, de forma ampla e
coordenada, que permitam e fortaleçam as compras locais (SAVAIVA et. al., 2013;
PEIXINHO, 2013) .
O Governo Federal, por meio do FNDE, espera que todos os municípios do país
implementem as compras locais para o PNAE. Além de ser uma iniciativa extremamente
importante, devido aos vários motivos já citados, a efetivação das compras locais é, na
realidade, uma obrigação, visto que sua implementação é prevista em Lei. Os municípios que
não implementarem, estarão sujeitos a penalidades (BRASIL, 2009).
O cardápio da alimentação escolar, sob a responsabilidade dos estados, do Distrito
Federal e dos municípios, deve ser elaborado por nutricionista habilitado. Esta atividade deve
contar com a participação do Conselho de Alimentação Escolar (CAE), e deverá ser
programado de modo a suprir, no mínimo, por refeição, 20% das necessidades nutricionais
diárias dos alunos beneficiados, durante sua permanência em sala de aula (BRASIL, 2013).
O cardápio é uma ferramenta operacional que relaciona os alimentos destinados a
suprir as necessidades nutricionais do indivíduo. Os alimentos são discriminados, por
preparação, quantitativamente, obtendo-se o per capita para calorias totais, carboidratos,
proteínas, gorduras e micronutrientes (CHAVES, 1998). Por tanto, na elaboração do cardápio
deve considerar o balanceamento da refeição, levando consideração as necessidades
nutricionais dos alunos atendidos (BRASIL, 2013).
Outro fator importante é avaliar os aspectos qualitativos do cardápios. O planejamento
eficiente de cardápios requer, ainda, observações quanto ao preparo e maneira de servir os
alimentos, e quanto ao aspecto final do prato por meio da combinação de cores, textura e
sabor, pois são fatores que influenciam na aceitação da refeição (GUSTAFSSON, 2006).
As formas de gestão, execução e composição dos cardápios passaram por mudanças
desde a criação do PNAE. Com a atual regulamentação, o apoio à agricultura familiar é
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compatível com a promoção de práticas alimentares saudáveis, pelo estímulo ao consumo de
alimentos in natura e pela utilização de alimentos regionais que promovam a
sociobiodiversidade (SOUSA et al, 2015).
A efetividade de políticas públicas no ambiente escolar se relaciona com a criação de
um ambiente que favoreça as escolhas alimentares saudáveis, contribuindo para promoção e
proteção da saúde, com estímulo para a preferência por alimentos in natura e minimamente
processados (HAWKES et. al., 2015; PAHO, 2015).
Há vasta evidencia cientifica sobre o maior risco à saúde com o consumo de alimentos
ultraprocessados, uma vez que contêm mais gordura, açúcar, sal e densidade energética e
menos fibra do que os processados e não processados juntos (MOUBARAC et. al., 2012).
Destaca-se que com o consumo frequente de ultraprocessados é possível ingerir de 2 a 5 vezes
mais gordura trans do que aceitável para um dia (STENDER, et. al., 2006). Portanto, não se
justifica o planejamento e aquisição de alimentos de baixa qualidade nutricional para
alimentação escolar de milhões de estudantes brasileiros.
Neste sentido, considera-se importante refletir sobre os alimentos que estão sendo
adquiridos da agricultura familiar e os cardápios propostos para as escolas dos municípios de
cidades de São Paulo, bem como uma avaliação sobre o efeito da legislação sobre a qualidade
nutricional dos cardápios para o PNAE de forma comparativa com as cidades que aderiram e
não aderiram a Lei 11.947 de 2009.
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2.3. JUSTIFICATIVA

A Lei 11.947/09 é relativamente recente e o processo de operacionalização da compra
da agricultura familiar pelo PNAE, encontra-se em fase de implementação nos vários
municípios do país. Muitos deles já iniciaram a aquisição de gêneros alimentícios da
agricultura familiar e outros ainda não o fizeram. Alguns deles já estão efetivamente
comprando, conforme recomenda a legislação, outros somente publicaram a chamada pública.
Os resultados parciais do estudo “O encontro entre o Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE) e a agricultura familiar: avaliação do processo de
implementação e dos possíveis efeitos das compras locais, segundo a lei 11.947/2009”
mostram que até o ano 2012; 58% dos municípios incluídos na amostra compraram
diretamente da Agricultura Familiar e 29% não o fizeram. Este resultado se mostra como
reflexo da situação das compras da agricultura familiar no Estado após mais de três anos da
promulgação da lei (SLATER, 2013).
Mesmo com o avanço da legislação, existem desafios significativos e esforços ainda
devem ser feitos para implementá-la, como:

fortalecer estratégias para resgatar hábitos

alimentares e produzir alimentos compatíveis com as tais diretrizes, além de planejar
cardápios que contemplem a diversidade e sazonalidade de alimentos regionais e o
mapeamento de agricultores para nortear a demanda e a oferta programadas, não se limitando
a especificações padronizadas sobre as características sensoriais dos alimentos nos processos
de compra (SOUZA et. al, 2015). Sendo assim, ainda são necessários mecanismos que
conectem o produtor ao consumidor local, garantindo o aumento da oferta de alimentos in
natura e minimamente processados na alimentação escolar (TEO & MONTEIRO, 2012).
Todavia, apesar de alguns estudos descreverem quais alimentos foram comprados da
AF para a alimentação escolar (GONÇALVES et. al, 2015; TOYOYOSHI et. al, 2013), ainda
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são escassos os estudos sobre os cardápios escolares, bem como estudos sobre avaliação dos
efeitos da vinculação da agricultura familiar com a qualidade nutricional dos cardápios da
alimentação escolar, resultante da implementação desta Lei (HAWKES et al, 2016).
Sendo o cardápio uma ferramenta importante em qualquer unidade de alimentação e
nutrição para produção adequada de alimentos, acreditamos que seja necessário verificar a
presença ou ausência de alimentos provenientes da agricultura familiar de maneira a atender a
lei 11.947/2009 no que diz respeito ao estado de saúde dos alunos e respeitando a cultura,
tradições e hábitos alimentares saudáveis.
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2.4. HIPÓTESE

Os cardápios dos municípios que adquirem gêneros alimentícios da agricultura familiar,
em relação aos municípios que não adquirem estes alimentos, irão apresentar:
a. Melhor qualidade nutricional da alimentação oferecida nas escolas.
b. Maior oferta de alimentos in natura e minimamente processados
c. Menor oferta de alimentos processados e ultraprocessados.
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3. OBJETIVO

3.1. OBJETIVO GERAL
Avaliar o efeito da implementação da Lei 11.947 de 2009 sobre a qualidade
nutricional dos cardápios oferecidos pelo Programa de Alimentação Escolar em municípios do
Estado de São Paulo.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Descrever as características socioeconômicas dos municípios;



Identificar os gêneros alimentícios e o número de porções de alimentos da
agricultura familiar e dos cardápios adquiridos para as escolas;



Desenvolver uma matriz avaliativa do efeito da normatização quanto aos tipos de
alimentos adquiridos da agricultura familiar e dos cardápios;



Analisar os alimentos da agricultura familiar e dos cardápios, segundo a extensão
e propósito de processamento.



Verificar a associação entre a aquisição de alimentos da agricultura familiar e a
qualidade nutricional dos cardápios, condições adequadas de infraestrutura e
recursos humanos nas escolas.
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4. MÉTODOS

4.1.

ANTECEDENTES E ASPECTOS ÉTICOS

Este estudo faz parte de um projeto maior intitulado “O encontro entre o Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e a agricultura familiar: avaliação do processo
de implementação e dos possíveis efeitos das compras locais, segundo a lei 11.947/2009”,
que tem por objetivo identificar as condições e os fatores envolvidos no processo de
implementação da compra da agricultura familiar pelo PNAE e os possíveis efeitos desta
vinculação na alimentação oferecida nas escolas e na agricultura familiar. Este estudo
foi financiado pela agência Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
(FAPESP), processo nº 2011/07932-0.
Todas as informações foram coletadas para aqueles indivíduos que estiveram de
acordo com os termos e que se apresentaram para a participação no estudo, desta forma,
este estudo respeitou os aspectos éticos para pesquisas realizadas com seres humanos,
determinadas na resolução nº. 196, de 10 de outubro de 1996, do Conselho Nacional de
Saúde, levando em conta os princípios éticos de respeito pela autonomia das pessoas, bem
como a obrigação ética de aumentar os benefícios ao máximo e reduzir os danos ao
mínimo.
Visando a legitimidade deste estudo, este projeto foi novamente submetido ao Comitê
de Ética em pesquisa da Faculdade de Saúde publica da Universidade de São Paulo
(ANEXO 1) para validar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
aprovado anteriormente com numero de processo OF.COEP/058/13 (ANEXO 2).
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4.2.

DELINEAMENTO DO ESTUDO

Trata-se de um estudo transversal de cunho avaliativo que envolve métodos
quantitativos e a utilização de dados primários e secundários. A avaliação esta baseada na
tríade estrutura – processo – resultado (Donabedian, 1990), adaptada para as políticas de
segurança alimentar e nutricional (Santos, 2007).

4.3.

POPULAÇÃO DE ESTUDO E SELEÇÃO DA AMOSTRA

4.3.1. Área de estudo
O estado de São Paulo está localizado na região sudeste do Brasil. Sua unidade da
federação é subdividido em 15 mesorregiões, 63 microrregiões e 645 municípios que
corresponde uma área total de 248 209,426 km², com 41.262.199 habitantes (IBGE, 2010).
4.3.2. Dados utilizados
Foram utilizadas as bases cartográficas digitais na estrutura vetorial, em arquivo
shapefile dos limites municipais do estado de São Paulo, disponibilizado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
4.3.3. Definição da Amostra
Com o intuito de contemplar no processo amostral das características regionais,
socioculturais e agro-econômicas dos municípios, as 63 microrregiões foram reagrupadas por
conveniência em seis regiões (estratos) considerando-se o seus limites com outros estados e o
Oceano Atlântico. Em seguida, a estratégia amostral adotada foi selecionar municípios nestes
estratos, como unidade amostral básica.
4.3.4. Representação cartográfica
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Foi utilizado o programa ArcGis 9.3 para representação da área de estudo em forma de
mapas temáticos. Utilizou-se a técnica de representação corocromático, no caso da Figura 2, a
cor marrom representa os municípios sorteados para a elaboração da pesquisa. Na Figura 3, a
cor verde representa os municípios que efetuam a compra e a cor azul representa os
municípios que não efetuam a compra de alimentos.
4.3.5. Estratos
Os municípios foram distribuídos aleatoriamente e proporcionalmente dentro das
regiões definidas previamente. A Figura 1 e a Tabela 1 mostram os municípios selecionados,
ficando evidente a distribuição espacial da amostra.

Tabela 1: Municípios selecionados para a pesquisa “O encontro entre o Programa Nacional
de Alimentação Escolar (PNAE) e a agricultura familiar: avaliação do processo de
implementação e dos possíveis efeitos das compras locais, segundo a lei 11.947/2009”, 2012,
SP, Brasil.
MUNICÍPIO

REGIÃO

MUNICÍPIO (contin.)

REGIÃO

REGISTRO
ANGATUBA
AVAI
BARRA BONITA
CAPIVARI
IBATE
ITATINGA
JULIO MESQUITA
LIMEIRA
RIBEIRAO BONITO
SABINO
TABAPUA
TORRINHA
UCHOA
BARRA DO CHAPEU
ITAPORANGA
MARACAI
NANTES
FLOREAL
GUARACAI
LAVINIA

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4

LUCELIA
MERIDIANO
OURO VERDE
POPULINA
SAGRES
TURIUBA
ARAMINA
BRAGANCA PAULISTA
CUNHA
ILHABELA
MOCOCA
MOGI-GUACU
MONTE AZUL PAULISTA
MONTEIRO LOBATO
ORINDIUVA
SAO SEBASTIAO DA GRAMA
ARUJA
FRANCISCO MORATO
GUARUJA
PERUIBE

4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
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*Elaborado com auxilio do software TabWin.

Figura 1. Regiões definidas por conveniencia e municípios selecionados para a pesquisa. Estado de
São Paulo, Brasil, 2013.

O tamanho amostral foi definido pelo método AAS sem reposição - Amostragem
Aleatória Simples sem Reposição.
Portanto, o tamanho da amostra n é dado pela fórmula abaixo:

n

z 2 p(1  p) N
( N  1)e 2  z 2 p(1  p)

(I)

Em que z é o quantil da distribuição normal padrão, p a proporção de municípios não
em compliance com a PNAE e representa a margem de variação (ou margem de erro).
Deste modo, admitindo-se que a proporção de municípios não em compliance com a
PNAE é de 10%, margem de erro de 9%, perda de 15% e nível de significância de 5% a
quantidade de municípios a ser avaliada é 41.
A amostra foi alocada de modo proporcional ao tamanho dos estratos, ou seja,
proporcional a quantidade de municípios em cada região. A Figura 2 mostra os municípios
selecionados.
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*Elaborado com auxilio do software TabWin.

Figura 2: Mapa dos municípios sorteados em destaque. Estado de São Paulo, Brasil, 2013.

*Elaborado com auxilio do software TabWin.

Figura 3: Mapa dos municípios que compram e não compram da Agricultura Familiar. Estado de São
Paulo, Brasil, 2013.
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4.3.6. Amostra Final
Foram excluídos os municípios que o secretario municipal de educação não autorizou
a pesquisa junto as escolas, bem como quando a nutricionista e/ou o funcionário do
departamento de compras não aceitaram participar do estudo.
Destaca-se, que entre as unidades escolares participantes não houve nenhuma escola
indígena ou quilombola, pois não foi permitido pelos seus lideres comunitários.
Desta forma, a amostra final se constituiu por um total de 38 municípios, sendo 25
municípios que compravam da agricultura familiar e 13 que não o fizeram (Tabela 3).
Tabela 3: Lista de Municípios do Estado de São Paulo que compuseram a amostra final. São
Paulo, Brasil, 2013.
MUNICÍPIO
AVAI
BARRA BONITA
BARUERI
CAPIVARI
CUNHA
FLOREAL
FRANCISCO MORATO
GUARUJÁ
ILHABELA
ITATINGA
JULIO MESQUITA
LAVINIA
LIMEIRA
LUCELIA
MARACAI
MERIDIANO
MOCOCA
MOGI GUAÇU
MONTE AZUL PAULISTA

4.4.

MUNICÍPIO (contin.)
MONTEIRO LOBATO
ORINDIÚVA
ONDA VERDE
OURO VERDE
PERUÍBE
POPULINA
REGINOPOLIS
REGISTRO
RIBEIRAO BONITO
SABINO
SAGRES
SÃO SEBASTIAO DA GRAMA
SETE BARRAS
TABAPUÃ
TORRINHA
TURIUBA
UCHOA
VALINHOS
VARGEM

POPULAÇÃO E OBJETO DE ESTUDO

A unidade de análise foi constituída por municípios do estado de São Paulo.
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A população de estudo constitui-se por nutricionistas responsáveis técnicos pela
alimentação escolar dos municípios.
O objeto de estudo são os cardápios informados pelas nutricionistas dos municípios
que adquirem e não adquirem gêneros da agricultura familiar.

4.5.

COLETA DOS DADOS

A coleta dos dados foi realizada entre janeiro e maio do ano de 2013, por
nutricionistas e estudantes de nutrição previamente treinados.
Em um primeiro momento, foram elaborados dois questionários (Questionário A –
Caracterização dos Municípios) para identificar quais dos 38 municípios compraram
diretamente da agricultura familiar em 2012. O questionário foi respondido por correio
eletrônico, ligação telefônica ou entrevista presencial. Forneceram estas informações,
funcionários das prefeituras que estiveram em condições de responder às perguntas.
Posteriormente, foram aplicados questionários estruturados com questões direcionadas
para os nutricionistas responsáveis técnicos (RT) do PNAE (CFN, 2010). Os questionários
foram respondidos através de entrevista presencial no município.
Foram utilizados as informações dos seguintes questionários:
 QUESTIONÁRIO A – CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO: foi aplicado ao(s)
funcionário(s) do setor da alimentação escolar da prefeitura que esteja(m) apto(s) a dar
as respostas a todas as questões, como, o(a) coordenador(a) do setor de alimentação
escolar ou a nutricionista responsável técnico (ANEXO 3).
 QUESTIONÁRIO B – NUTRICIONISTA 1: foi aplicado ao(a) nutricionista
responsável técnico(a) pela alimentação escolar nos municípios que compraram
produtos diretamente da agricultura familiar em 2012 (ANEXO 4).
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 QUESTIONÁRIO C – NUTRICIONISTA 2: foi aplicado ao(a) nutricionista
responsável técnico pela alimentação escolar nos municípios que não compraram
produtos diretamente da agricultura familiar em 2012 (ANEXO 5).
Para garantir a precisão dos dados, após as entrevistas, todos os questionários
passaram por dupla revisão, primeiramente pelo pesquisador de campo e, em um segundo
momento, pelo pesquisador principal, com a finalidade de solucionar possíveis
inconsistências.
Os instrumentos preenchidos em campo foram digitados e digitalizados no
Laboratório de Estudos Populacionais da Faculdade de Saúde Pública/USP–LEP/FSP/USP,
constituindo-se a base de dados desta pesquisa.
Durante as entrevistas com os nutricionistas, foram coletados os cardápios de um mês
do ano de 2012 para cada tipo de unidade atendida nos municípios. Entretanto, alguns
municípios não informaram seus cardápios, totalizando 18 municípios com cardápios
informados.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1.

CAPÍTULO 1

Efeito da Lei 11.947/09 do Programa Nacional de Alimentação Escolar sob
qualidade dos cardápios
Effect of the Brazilian School Feeding Program’s Law of school menu
quality
Daniela Bicalho Alvarez¹, Betzabeth Slater Villar¹
¹Faculdade de Saúde Pública. Universidade de São Paulo. Avenida Doutor
Arnaldo, 715 – Cerqueira César, São Paulo. São Paulo.
RESUMO
OBJETIVO: Avaliar o efeito da implentação da Lei Federal 11.947/09 na
qualidade nutricional dos cardápios propostos pelo PNAE em municípios do
estado de São Paulo.
MÉTODOS: Trata-se de um estudo transversal de cunho avaliativo baseado na
tríade Estrutura – Processo – Resultado, com elaboração de matriz avaliativa.
Foi realizado em 2013 com 38 municípios do estado de São Paulo divididos em
2 grupos: os que adquirem gêneros da AF e os que ainda não o fizeram. A
coleta de dados primários foi através de questionário estruturado aplicado com
nutricionistas e cardápios das escolas. Os alimentos dos cardápios foram
analisados segundo a NOVA. Foram calculadas frequência absoluta, média e o
teste exato de Fischer foi utilizado para a análise de associação.
RESULTADOS: Um total de 25 municípios adquiriam algum gênero alimentício
da AF e 18 não implementaram as compras. Os municípios que adquirem
gêneros alimentícios da AF têm prevalência de 76% para cozinheiros escolares
em número suficiente e de 60% para realização de ações de apoio aos
agricultores familiares da região (p >0,05). Quase todas as cidades atentem a
legislação quanto a oferta mínima de 3 porções de frutas ou hortaliças e
máximo de 2 porções doces. Evidenciou-se que 77,8% dos municípios que
adquirem gêneros da AF, atendem a exigência mínima da lei de 70% de
alimentos básicos nos cardápios e, 83,3% deste grupo de cidades estão em
acordo limite de 30% de alimentos restritos. Houve maior participação média
dos alimentos ultraprocessados no lanche em relação à refeição em ambos os
grupos de municípios.
CONCLUSÕES: Os achados permitem refletir que a aquisição de alimentos da
AF não foi suficiente para promover cardápios de melhor qualidade nutricional,
porém tendem a qualidade nutricional superior os cardápios dos municípios que
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cumprem a lei, reafirmando que agricultura familiar representa
oportunidade para inserir alimentos saudáveis na alimentação escolar.

uma

DESCRITORES: Alimentação Escolar, Planejamento de Cardápios, Avaliação
de Programas, Programas e Políticas em Nutrição.
ABSTRACT
OBJECTIVE: We evaluate the effect of the Brazilian Federal Law 11,947/09 in
the nutritional quality of the menus proposed by PNAE’s São Paulo.
METHOD: This is an cross-sectional evaluative study based on structure process - results with drafting evaluative matrix. Thirty-eight cities of São Paulo
State were analyzed in 2013 and divided into 2 groups: cities who acquire food
of AF and cities who have not yet done. Primary data were collected through
school menus and interviews with nutritionist by previous structured
questionnaires. Foods of the menus were analyzed according NOVA. Absolute
frequencies and mean, measures of central tendency and Exact Fisher test
analysis were calculated.
RESULTS: 25 municipalities acquired some food from the AF and 18 did not
implement the purchases. Cities that purchase foodstuff of the AF obtained
prevalence of 76% for sufficient numbers of the cook school and 60%
performing actions to support family farmers who sold products for school
feeding in the area (p> 0.05). Almost all cities comply with the legislation
regarding the minimum offer of 3 servings of fruits or vegetables and maximum
of 2 sweet portions. 77.8% of the cities that purchase foodstuff of the AF meet
the minimum requirement of 70% of staple food on the menus, and 83.3% of this
group of cities are in a 30% restriction of restricted food agreement. A large
quantity of ultra- processed foods mainly in the snack in both groups of
municipalities.
CONCLUSIONS: Our results show that purchase of food from AF is not enough
to promote better nutritional quality of the school menus, but infer a superior
nutritional quality from the municipalities' menus that comply with the law,
reaffirming that family farming represents an opportunity to introduce healthy
food into the school meals.
Keywords: school nutrition, menu planning, nutrition programs and policies,
program evaluation

INTRODUÇÃO
O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é a política pública de
maior longevidade do Brasil na área de segurança alimentar e nutricional,
promovendo o Direito Humano a Alimentação, sendo considerado uma estratégia
de promoção da alimentação saudável e adequada. 1 Ao longo do tempo, este
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programa adquiriu um importante papel como política pública de proteção social no
país, sendo considerado um dos maiores, mais abrangentes e duradouros
programas na área de alimentação escolar do mundo.2
Em 2009, ocorreu a promulgação da Lei nº 11.947, que dispõe sobre o
atendimento da alimentação escolar e consolida sua vinculação da agricultura
familiar (AF). O artigo 14 estabelece 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”. 3
Dentre suas diretrizes, estão o emprego da alimentação saudável e
adequada, que contemple alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as
tradições e os hábitos alimentares saudáveis, e “o apoio ao desenvolvimento
sustentável,

com

incentivos

para

a

aquisição

de

gêneros

alimentícios

diversificados, produzidos em âmbito local e preferencialmente pela AF e pelos
empreendedores familiares rurais”. 4
Mesmo com o avanço da legislação, é necessário fortalecer estratégias para
resgatar hábitos alimentares e produzir alimentos compatíveis com as tais
diretrizes, além de planejar cardápios que contemplem a diversidade e
sazonalidade de alimentos regionais e o mapeamento de agricultores ecológicos
para nortear a demanda e a oferta programadas.5 Sendo assim, ainda são
necessários mecanismos que conectem o produtor local ao consumidor local,
garantindo o aumento da oferta de alimentos in natura e minimamente processados
na alimentação escolar.6
A alimentação das crianças brasileiras é deficiente em frutas, legumes e
verduras e apresenta excesso de consumo de alimentos processados e
ultraprocessados, como: biscoitos, embutidos, bebidas com adição de açúcar,
sanduíches

e

salgados.

Estes

hábitos

alimentares

contribuem

para

o

desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis como diabetes mellitus,
doenças cardiovasculares, dislipidemias e hipertensão arterial.7
A infância é o momento oportuno para incentivar e promover a alimentação
saudável e o ambiente escolar se consolida como o mais propício para se
estabelecer este vínculo8. Entretanto, é necessário conhecer os alimentos que
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compõem os cardápios das escolas e o seu o impacto sobre a qualidade da
alimentação escolar, através de estudos avaliativos que verifiquem se esta
ferramenta política, especialmente o artigo 14 da lei, traz ganhos na qualidade da
alimentação e, como consequência, na saúde dos milhões de estudantes da
educação pública9.
Até o presente momento, não foram encontrados na literatura estudos que
avaliem o efeito da Lei sobre a qualidade dos cardápios do PNAE. Neste contexto,
o artigo tem como objetivo avaliar o efeito da implentação da Lei Federal 11.947/09
na qualidade dos cardápios propostos pelo Programa Nacional de Alimentação
Escolar em municípios do estado de São Paulo.

MÉTODOS
Trata-se de um estudo transversal, de cunho avaliativo avaliativo a partir de
um projeto “guarda-chuva” intitulado “O encontro entre o Programa Nacional de
Alimentação Escolar e a AF: avaliação do processo de implementação e dos
possíveis efeitos das compras locais, segundo a lei 11.947/2009”.
A população do estudo compreendeu os municípios do estado de São Paulo
selecionados na amostra divididos em dois grupos: grupo 1 composto por
municípios que realizam compra da AF e grupo 2 municípios que não fazem a
compra.
O estado de São Paulo está localizado na região sudeste do Brasil. Sua
unidade da federação é subdividido em 15 mesorregiões, 63 microrregiões e 645
municípios.10 Com o intuito de contemplar no processo amostral das características
regionais, socioculturais e agro-econômicas dos municípios, as 63 microrregiões
foram reagrupadas por conveniência em seis regiões (estratos), considerando os
seus limites com outros estados e o Oceano Atlântico.
Em seguida, a estratégia amostral adotada foi selecionar municípios nestes
estratos, como unidade amostral básica. O tamanho amostral foi definido pelo
método Amostragem Aleatória Simples sem Reposição, sendo que a quantidade de
municípios a ser avaliada é 41. Destes 3 foram eliminados da pesquisa por não se
adequarem aos critérios de inclusão estabelecidos, como a dificuldade de acesso
e a recusa do gestores municipal em participar da pesquisa. Assim, a amostra do
estudo correspondeu a 38 municípios distribuídos aleatoriamente.
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A coleta dos dados primários foi realizada entre janeiro e maio do ano de
2013, por nutricionistas e estudantes de nutrição treinados, através de entrevista
individual por meio de questionário estruturado, aplicado com os nutricionistas
responsáveis técnicos.
Durante a entrevista com os nutricionistas, foi coletado o cardápio de um mês
do ano de 2012 para cada tipo de unidade atendida nos municípios da rede pública
estadual e municipal de ensino.
Neste estudo, foram selecionados os cardápios da rede municipal de ensino,
das unidades tipo Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) e Escola Municipal
de Ensino Fundamental (EMEF), que atendem alunos na faixa etária de 4 a 6 anos
e 6 a 14 anos, respectivamente.
Foram considerados os dados do cardápio da primeira semana típica do mês,
ou seja, com 5 dias úteis de segunda a sexta feira, não precedida ou seguida de
feriados, nem situada em meses tradicionais de férias. Deste modo, é possível
obter dados que possibilitem conhecer a situação e que permitam a construção de
uma linha de base para o processo de avaliação11.
Para avaliação dos cardápios, foram considerados as refeições tipo lanche e o
almoço, uma vez que os alunos estudam em período parcial.
Os itens propostos nos cardápios foram analisados segundo a NOVA classificação que categoriza os alimentos de acordo com a extensão e o propósito
de seu processamento12. Segundo essa classificação, os itens alimentares são
alocados em um dos quatro seguintes grupos: grupo 1 são alimentos in natura ou
minimamente processados; grupo 2 é composto por ingredientes culinários
processados; grupo 3 compreende os alimentos processados; e grupo 4 é
composto pelos alimentos ultraprocessados.
As preparações culinárias informadas nos cardápios foram desmembradas
para a análise de cada alimento componente em um dos grupos da NOVA. Para
saber quais os ingredientes de cada preparação, foi consultada a literatura de
receituário-padrão13 e as receitas fornecidas por algumas escolas, já para aquelas
preparações em que não haviam a receita, foi considerado o possível ingrediente
principal para a analise como, na preparação arroz com cenoura foi considerado
arroz e cenoura separadamente na classificação.
A qualidade nutricional dos cardápios foi avaliada conforme os parâmetros da
legislação que estabelece mínimo de aquisição de 70% de alimentos básicos e
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máximo de 30% de alimentos restritos, bem como limite de 2 porções de doces e
mínimo de 3 porções de frutas e hortaliças.4
Entendeu-se que os alimentos básicos sejam in natura, minimamente
processados ou ingredientes culinários, e foi considerado como critério que no
mínimo 70% dos alimentos presentes no cardápio sejam básicos e que no máximo
30% sejam alimentos processados e ultraprocessados. Visto que a normatização
não discrimina estes os alimentos básicos e estabelece como “restrita a aquisição
de alimentos enlatados, embutidos, doces, alimentos compostos (dois ou mais
alimentos embalados separadamente para consumo) preparações semi prontas (ou
prontas) para consumo ou alimentos concentrados (pó ou desidratados para
reconstituição)”.14
Para avaliação do efeito da normatização do PNAE sobre a qualidade
nutricional dos cardápios, foi desenvolvido uma Matriz Avaliativa (Tabela 1),
baseado na tríade de avaliação de qualidade de serviços Estrutura – Processo –
Resultado proposta por Donabedian15, adaptada para as políticas de segurança
alimentar e nutricional16.
A dimensão de avaliação Estrutura é uma abordagem que considera as
características relativamente estáveis do PNAE, tais como instrumentos, recursos,
estruturas físicas e organizacionais. Neste caso, foram investigados itens
relacionados à condições para a disponibilidade do fornecimento do alimentos da
AF para os alunos, sendo: condições adequadas de infraestrutura da escola e
número suficiente de manipuladores de alimentos.
Já a dimensão Processo corresponde a todas as atividades e procedimentos
realizados pelos profissionais envolvidos no cuidado dos beneficiários. Para isso,
foram investigados os mecanismos para implantação da aquisição de gêneros da
AF, através da verificação de ações de apoio do gestor para implementação das
compras e realização de mapeamento dos alimentos produzidos pelos agricultores
familiares da região pelo nutricionista do município.
A dimensão Resultado é representada por mudanças no comportamento e no
estado de saúde dos beneficiários e satisfação do beneficiário, que possam ser
imputadas à intervenção realizada. Nesta dimensão foram investigados a qualidade
nutricional dos cardápios planejados pelos nutricionistas do programa, através da
analise da frequência semanal dos alimentos presentes nos cardápios das escolas
conforme a extensão de processamento e o limite máximo de 30% de alimentos
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restritos e 2 porções para oferta de doces e mínimo de 70% de alimentos básicos e
3 porções para frutas e hortaliças, conforme exigência da legislação.
Foram definidos parâmetros para cada indicador selecionado com base no
objetivo da avaliação, experiência e conhecimento científico prévio. Os juízos de
valor para cada indicador foram designados como “adequado” ou “inadequado”
segundo os parâmetros definidos para cada indicador.
As informações secundárias necessárias para caracterização socioeconômica
dos municípios estudados foram levantadas em base de dados de livre acesso:
Atlas de Desenvolvimento para o Índice de Desenvolvimento Municipal (IDHM) e
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para Estatísticas econômicas
dos municípios (Censo 2010) 10,17.
Todas as informações foram coletadas para aqueles indivíduos que assinaram
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, para atender a Resolução 466 de
Dezembro de 2012. O estudo teve aprovação do Comitê de ética em Pesquisa,
número 47187015.0.0000.5421.
Os instrumentos preenchidos em campo foram digitados e digitalizados no
Laboratório de Estudos Populacionais da Faculdade de Saúde Pública/USP–
LEP/FSP/USP, constituindo a base de dados desta pesquisa.
Para análise descritiva foram calculadas frequências absolutas e médias.
Quanto às análises de associação entre as variáveis, se realizou teste exato de
Fischer.
As análises estatísticas foram realizadas utilizando o Software Data Analysis
and Statistical (Stata) versão 13.0, como um nível de significância estatística de 5%
(p < 0,05).

RESULTADOS
No ano de 2012, dos 38 municípios participantes do estudo, 65,8% (n = 25)
adquiriam algum gênero alimentício da AF e 34,2% (n = 18) ainda não conseguiram
implementar em suas compras. Destes municípios, 25 apresentaram os cardápios
das escolas, sendo 18 cidades adquiriam gêneros da AF e 7 ainda não o fizeram.
Com relação à utilização mínima de 30% dos recursos financeiros para a compra
de produtos da AF exigido em lei, 45,8% dos municípios cumpriram a determinação
prevista.
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Quanto às características socioeconômicas das cidades, a maioria era de
pequeno porte populacional, ou seja, até 50.000 habitantes, e apresentavam índice
de desenvolvimento humano municipal alto ou muito alto.
Dentre os municípios avaliados, as escolas que apresentaram juízo de valor
“adequado” para infraestrutura foram apenas 36% das cidades do grupo 1
(adquirirem gêneros da AF) e 46,2% daquelas do grupo 2 (não adquiriram gêneros
da AF) (Tabela 2). Quanto ao número suficiente de cozinheiros escolares para
manipulação dos alimentos, 76% dos municípios que compram da AF apresentaram
quantidade adequada, contra apenas 38,5% dos municípios que não compram da
AF, apresentando associação significativa (p<0,05) (Tabela 3).
Com relação aos mecanismos para implementação da aquisição de gêneros da
AF, se observou significância estatística apenas para o indicador “Ações de apoio
aos agricultores”, sendo que 60% das cidades do grupo 1 a prefeitura realizou
alguma ação de apoio aos agricultores familiares e apenas 9% das cidades do grupo
2 fizeram alguma ação (p<0,05). Observou-se que os nutricionistas que realizaram
mapeamento dos alimentos produzidos pelos agricultores familiares foram 80% e
61,5%

dos municípios

que

compram

e

não

compram

gêneros

da

AF,

respectivamente.
Quase a totalidade das cidades atentem a legislação no que se refere ao
atendimento da legislação de ofertar aos alunos o mínimo de 3 porções de frutas ou
hortaliças e o máximo de 2 porções doces.
Sobre a exigência mínima de 70% da participação de alimentos básicos
(alimentos in natura e minimamente processados ou ingredientes culinários) nos
cardápios, 77,8% dos municípios que adquirem gêneros da AF atendem a norma e
mais da metade das cidades que não adquirem gêneros da AF ainda não atingiram
o mínimo previsto. A participação máxima de 30% de alimentos restritos (alimentos
processados e ultraprocessados) nos cardápios foi atendida por 83,3% dos
municípios do grupo 1 não foi atingido por 57,1% do grupo de cidades do grupo 2.
Verificou-se que participação média dos alimentos ultraprocessados no lanche é
de 13,33 itens para municípios que não adquirem gêneros da AF e média de 8,08
itens para municípios que compram alimentos da AF. Com relação a refeição
observou-se média de 1,71 itens ultraprocessados para os que não compram e 2,27
itens para os municípios que compram da AF.
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A análise da distribuição da frequência dos alimentos dos cardápios (Apêndice 1)
revelou que a participação dos alimentos in natura e minimamente processados ou
ingredientes culinários está presente em maior porcentual, em ambos os grupos de
municípios, 1 ou 2 vezes por semana para frutas e hortaliças, 3 ou 4 vezes por
semana para carnes e ovos e 5 ou mais vezes por semana para hortaliças, cereais
ou macarrão, sal e óleo. Para os alimentos processados se destaca a presença do
molho de tomate, milho ou ervilha, queijo, sardinha e geleia. Quanto a participação
dos alimentos ultraprocessados, se observou para ambos os municípios, os
alimentos: pão, biscoito e bolo industrializado, embutidos, empanado de frango tipo
nuggetts, almôndegas, suco industrializado tipo néctar, gelatina, iogurte, bebida
láctea e margarina.

DISCUSSÃO
A aprovação da Lei 11.947/09 para o PNAE, especialmente o seu artigo 14,
desempenha um papel determinante para o cumprimento do Direito Humano à
Alimentação e da Segurança Alimentar e nutricional18. Neste sentido, o estudo
avaliou o efeito da legislação sobre a qualidade nutricional da alimentação escolar
do estado de São Paulo de forma inovadora. Sendo esta uma importante ferramenta
para entender como esta política pública pode trazer ganhos na qualidade da
alimentação e saúde dos milhões de estudantes da rede pública de educação.
Os resultados mostram que apenas a aquisição de alimentos da AF não foi
suficiente para promover cardápios de melhor qualidade nutricional, embora um
percentual elevado de municípios do grupo 1 (adquirem produtos da AF) que
apresentaram juízo de valor “adequado” para esta dimensão, especialmente para os
indicadores “Participação de alimentos básicos” e “Participação de Alimentos
restritos”, sugerindo uma tendência de melhor qualidade

nutricional destes

cardápios.
Os achados de um estudo que estimou o efeito dos programas combinados de
alimentação escolar e desenvolvimento rural, nas dimensões melhoria das
condições de vida dos agricultores, desenvolvimento local e a qualidade da
alimentação servida aos escolares, também mostrou que a organização dos
agricultores familiares a partir de incentivos e de mecanismos de apoio por parte da
gestão municipal é essencial para a implantação da aquisição de alimentos, e que a
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aquisição de alimentos da AF não foi capaz de promover cardápios mais
adequados19.
A associação encontrada entre a implantação da aquisição de alimentos da AF
com o apoio institucional aos agricultores familiares e o número suficiente de
cozinheiros escolares, concorda com os resultados de outro estudo que analisou
estes aspectos20. Entretanto, é necessário que os órgãos da agricultura estejam
mais envolvidos com o processo de mapeamento dos alimentos da AF da região
para articulação efetiva com o PNAE. Destaca-se que o planejamento dos cardápios
da alimentação escolar é o primeiro passo na interlocução entre quem compra e
quem vende e, portanto, o nutricionista da alimentação escolar deve considerar a
sazonalidade e o mapeamento da produção e oferta dos alimentos pelos
agricultores21.
Um estudo com 613 municípios do estado de São Paulo verificou que quase
metade destes municípios já implementaram as compras locais para o PNAE em
todas as suas etapas, pelo menos uma vez, desde 2009, ou seja, publicaram pelo
menos uma chamada pública, receberam os produtos e realizaram o pagamento aos
produtores22. O dado desta pesquisa foi superior, encontrando um percentual de
65% de municípios em São Paulo que adquirem gêneros alimentícios da AF no ano
de 2012, mostrando que houve um aumento no número de cidades que efetivaram
as compras da AF, visto que a publicação da Lei é relativamente recente, se
considera positivo este fato.
Outra pesquisa, também realizada no ano de 2012 e 2013, com 82 municípios,
dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, verificou que cerca de 75% informaram
realizar a compra de produtos da AF e, ao comparar a qualidade dos cardápios
antes e após a Lei,

verificou que esta melhorou significativamente após a

implementação das compras da AF. Os resultados não são comparáveis com
nossos achados, pois utilizou outro referencial teórico e instrumento de análise23.
As políticas públicas no ambiente escolar devem estar relacionadas com a
criação de um ambiente que favoreça as escolhas alimentares saudáveis,
contribuindo para promoção e proteção da saúde, com estímulo para a preferência
por alimentos in natura e minimamente processados24.
A vinculação entre a AF e a alimentação escolar pode contribuir para o
desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis, pela execução de atividades de
educação nutricional pautadas na produção e consumo sustentável dos alimentos.
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Considerando a AF, há necessidade cada vez maior em produzir hortaliças e frutas
livres de resíduos de agrotóxicos de maneira a não comprometer o ambiente
agrícola, além de respeitar os princípios básicos de segurança alimentar. No
momento atual, o consumo de hortaliças e frutas é uma recomendação comum de
nutricionistas e outros profissionais da saúde para garantir uma alimentação
saudável e consequentemente evitar a obesidade e suas comorbidades 25.
A expressiva oferta de alimentos ultraprocessados nos cardápios analisados,
especialmente nos lanches, em ambos os grupos, pode estimular hábitos e
preferências alimentares inadequados entre os estudantes, fato que vem em
contramão das diretrizes do Programa de Alimentação Escolar estabelecidas na
legislação. A presença de alimentos ultraprocessados nos cardápios também tem
forte impacto no meio ambiente decorrente dos processos de manufatura,
distribuição e comercialização e na cultura alimentar local, uma vez que estes
alimentos substituem os alimentos regionais26.
Há evidencia cientifica sobre o maior risco à saúde com o consumo de alimentos
ultraprocessados, visto que eles contêm maior quantidade de gordura, açúcar, sal e
densidade energética e menor teor de fibra do que os alimentos processados e não
processados juntos27.
Alerta-se para a necessidade de regulamentação quanto à oferta de
ultraprocessados nos cardápios das escolas. Não há justificativa para o
planejamento de cardápios para alimentação escolar de milhões de estudantes
brasileiros contendo alimentos ultraprocessados de reconhecida inferior qualidade
nutricional.
O estudo apresentou limitações na analise dos alimentos quanto ao grau de
processamento, pois nem todos os municípios disponibilizaram as fichas técnicas
das preparações. Foi necessário adotar critérios para designar os alimentos
presentes nos cardápios, como o uso de receituário padrão e definição arbitrária do
possível ingrediente principal de preparações sem receita, bem como contato com
nutricionistas da alimentação escolar dos municípios para informações indicativas do
processamento de alguns alimentos, o que pode subestimar ou superestimar a
presença de alimentos ultraprocessados na alimentação escolar. Por outro lado, os
municípios que participaram deste estudo são representativos apenas para o estado
de São Paulo e os dados não permitem fazer inferência para outros estados ou para
o Brasil.
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Os dados permitem concluir que apenas a aquisição de alimentos procedentes
da AF não foram suficientes para promover cardápios escolares de melhor qualidade
nutricional. Porém tendem há uma qualidade nutricional superior os cardápios dos
municípios que cumprem a lei, reafirmando que a aquisição da AF representa uma
oportunidade para inserir na alimentação escolar alimentos saudáveis, de baixo ou
nenhum nível de processamento, e integrantes dos repertórios alimentares locais,
quanto ao tipo de alimento e às formas de preparação, articuladas com os modos de
comer em família e com a utilização de ingredientes do cotidiano das
comunidades28.
Estes achados refletem que o marco legal do PNAE apresenta lacunas quanto a
definição dos alimentos que deveram compor os cardápios das escolas da rede
pública, permitindo que alimentos não saudáveis componham as refeições
escolares. A legislação é flexível aos estabelecer uma definição geral de alimento
básico, sendo mais específica quanto aos restritos, embora aponte o uso de
alimentos ultraprocessados, reafirmando que a lei restringe de forma pouco
contundente. Estas lacunas podem ser preenchidas com uma concepção mais clara
sobre os alimentos básicos e mais rígida sobre os alimentos restritos, visando
melhor qualidade nutricional da alimentação fornecida aos milhões de estudantes.
Estudos de avaliação e monitoramento devem ser realizados em nível nacional,
que verifiquem o efeito da legislação na qualidade nutricional dos cardápios.
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Tabela 1. Matriz avaliativa do efeito da Lei 11947/09 sob a qualidade nutricional dos
cardápios. São Paulo, 2013.
Dimensão Estrutura
Subdimensão

Indicador

Medida

Parâmetro

Juízo de
Valor

Cidade com escolas
em condições
adequadas de
recebimento,
armazenamento,
conservação e
preparo dos
alimentos

Sim

Adequado

Infraestrutura

Condições
adequadas
de
recebimento,
armazename
nto,
conservação
e preparo
dos
alimentos

Não

Inadequado

Cozinheiros
escolares em
número
suficiente

Município com
cozinheiros
escolares suficiente
nas escolas

Sim

Adequado

Não

Inadequado

Parâmetro

Juízo de
Valor

Sim

Adequado

Não

Inadequado

Sim

Adequado

Não

Inadequado

Recursos
Humanos

Dimensão Processo
Subdimensão
Mecanismos para
implementação
da aquisição de
gêneros da
agricultura
familiar

Indicador

Medida

Ações de
apoio aos
agricultores

Realização de ações
de apoio aos
agricultores

Mapeamento
dos
alimentos
produzidos
pelos
agricultores

Realização de
mapeamento de
alimentos da
agricultura familiar
Dimensão Resultado

Subdimensão

Qualidade
nutricional dos
cardápios

Indicador

Medida

Parâmetro

Porções de
frutas ou
hortaliças

Número de
porções de frutas
ou hortaliças

≥ 3 porções

Juízo de
Valor
Adequado

< 3 porções

Inadequado

Porções de
doces

Número de
porções de
doces

≤ 2 porções

Adequado

> 2 porções

Inadequado

Participação
de alimentos
básicos

% de alimentos
in natura,
minimamente
processados e
ingredientes
culinários

≥ 70% de
alimentos
básicos
< 70% de
alimentos
básicos

% de alimentos
processados e
ultraprocessados

≤ 30% de
alimentos
restritos
> 30% de
alimentos
restritos

Participação
de alimentos
restritos

Adequado

Inadequado

Adequado

Inadequado
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Tabela 2. Distribuição de municípios com juízo de valor “adequado”, segundo as
dimensões, subdimensões e indicadores. São Paulo, 2013.

Dimensão

Estrutura

Processo

Resultado

a
b

Subdimensão

Infraestrutura e
recursos
humanos nas
escolasa

Mecanismos
para
implementação
da aquisição de
gêneros da
Agricultura
Familiara

Indicador
Condições
adequadas de
recebimento,
armazenamento,
conservação e
preparo de
alimentos

Aquisição da
Agricultura Familiar
Sim
Não
% (n)
% (n)

36,00 (9)

46,15 (6)

Cozinheiros
escolares em
número
suficiente

76,00 (19)

38,46 (5)

Ações de apoio
aos agricultores

60,00 (15)

9,09 (1)

Mapeamento dos
alimentos
produzidos pelos
agricultores

80,00 (20)

61,54 (8)

Porções de
frutas ou
hortaliças

94,44 (17)

100,00 (7)

Porções de
doces

88,89 (16)

71,43 (5)

Participação de
alimentos
básicos

77,78 (14)

42,86 (3)

Participação de
alimentos
restritos

83,33 (15)

42,86 (3)

Qualidade
nutricional dos
cardápiosb

Número de observações n = 38.
Número de observações n= 25.
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Tabela 3. Análise de associação municípios do estado de São Paulo que adquirem e
não adquirem gêneros da AF, de acordo características socioeconômicas, infraestrutura
e recursos humanos nas escolas, mecanismos para implementação da aquisição de
gêneros da AF e qualidade nutricional dos cardápios. São Paulo, Brasil, 2013.

Variáveis
Características
Socioeconômicasa
Porte populacional

Categorias

Aquisição da
Agricultura Familiar
Sim
Não
% (n)
% (n)

p*

Pequeno
Médio
Grande

80,00 (20)
8,00 (2)
12,00 (3)

69,23 (9)
7,69 (1)
23,08 (3)

Médio
Alto e
Muito Alto

12,00 (3)
88,00 (22)

7,69 (1)
92,31 (13)

0,576

Condições adequadas de
recebimento, armazenamento,
conservação e preparo de
alimentos

Sim
Não

36,00 (9)
64,00 (16)

46,15 (6)
53,85 (7)

0,577

Cozinheiros escolares em
número suficiente
Mecanismos para
implementação da aquisição
de gêneros da Agricultura
Familiara

Sim
Não

76,00 (19)
24,00 (6)

38,46 (5)
61,54 (8)

0,028**

Sim
Não

60,00 (15)
40,00 (10)

9,09 (1)
90,91 (10)

0,005**

Mapeamento dos alimentos
produzidos pelos agricultores
Qualidade nutricional dos
cardápiosb
Mínimo de 3 porções de frutas
ou hortaliças

Sim
Não

80,00 (20)
20,00 (5)

61,54 (8)
38,46 (5)

0,200

Sim
Não

94,44 (17)
5,56 (1)

100,00 (7)
0,00 (0)

0,720

Máximo de 2 porções de doces

Sim
Não

88,89 (16)
11,11 (2)

71,43 (5)
28,57 (2)

0,307

Participação ≥ 70% de
alimentos básicos

Sim
Não

77,78 (14)
22,22 (4)

42,86 (3)
57,14 (4)

0,116

Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal

0,719

Infraestrutura e recursos
humanos nas escolasa

Ações de apoio aos agricultores

Sim
83,33 (15)
42,86 (3)
Participação ≤ 30% de
Não
16,67 (3)
57,14 (4)
alimentos restritos
*Teste Exato de Fischer realizado com o total do número de observações.
**Diferença significativa (p < 0,05).
a
Número de observações n = 38.
b
Número de observações n= 25.

0,066
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Apêndice 1. Distribuição dos municípios do estado de São Paulo que adquirem e não
adquirem gêneros da AF, de acordo com grupos de alimentos nos cardápios. São Paulo,
Brasil, 2013.
Variáveis
In natura e minimamente
processados
Hortaliças
Nenhuma vez
1 ou 2 vezes
3 ou 4 vezes
5 ou mais vezes
Frutas
Nenhuma vez
1 ou 2 vezes
3 ou 4 vezes
Raízes e
Nenhuma vez
Tubérculos
1 ou 2 vezes
3 ou 4 vezes
Cereais e
1 ou 2 vezes
Macarrão
3 ou 4 vezes
5 ou mais vezes
Feijões
Nenhuma vez
1 ou 2 vezes
3 ou 4 vezes
5 ou mais vezes
Carnes e Ovos
1 ou 2 vezes
3 ou 4 vezes
5 ou mais vezes
Leite de vaca
Nenhuma vez
3 ou 4 vezes
5 ou mais vezes
Ingredientes culinários
Sal
Até 4 vezes
5 ou mais vezes
Óleo
Até 4 vezes
5 ou mais vezes
Vinagre
Nenhuma vez
1 ou 2 vezes
3 ou 4 vezes
5 ou mais vezes
Processados
Molho de tomate
Nenhuma vez
1 ou 2 vezes
Milho ou ervilha
Nenhuma vez
1 ou 2 vezes
Queijo
Nenhuma vez
1 ou 2 vezes
Sardinha
Nenhuma vez
1 ou 2 vezes
Geléia
Nenhuma vez
1 ou 2 vezes

Compra da AF
% (n)

Não Compra AF
% (n)

5,56 (1)
11,11 (3)
22,22 (4)
61,11 (11)
27,78 (5)
55,56 (10)
16,67 (3)
16,67 (3)

0,00 (0)
14,29 (1)
28,47 (2)
57,14 (4)
28,57 (2)
57,14 (4)
14,29 (1)
42,86 (3)

72,22 (13)
11,11 (2)
5,56 (1)

57,14 (4)
0,00 (0)
0,00 (0)

33,33 (6)
61,11 (11)
5,56 (1)
38,89 (7)
50,00 (9)
5,56 (1)
16,67 (3)
50,00 (9)
33,33 (6)
61,11 (11)
5,56 (1)
33,33 (6)

42,86 (3)
57,14 (4)
0,00 (0)
42,86 (3)
28,57 (2)
28,57 (2)
0,00 (0)
57,14 (4)
42,86 (3)
28,57 (2)
0,00 (0)
71,43 (5)

50,00 (9)
50,00 (9)
38,89 (7)
61,11 (11)
5,56 (1)
44,44 (8)
11,11 (7)
11,11 (2)

28,57 (2)
71,43 (5)
28,57 (2)
71,43 (5)
14,29 (1)
14,29 (1)
54,14(4)
14,29 (1)

44,44 (8)
55,56 (10)
77,78 (14)
22,22 (4)
88,89 (16)
11,11 (2)
94,44 (17)
5,56 (1)
88,89 (16)
11,11 (2)

28,57 (2)
71,43 (5)
71,43 (5)
28, 57 (2)
100,00 (7)
0,00 (0)
85,71 (6)
14,29 (1)
100,00 (7)
0,00 (0)
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Continuação. Apêndice 1. Distribuição dos municípios do estado de São Paulo
que adquirem e não adquirem gêneros da AF, de acordo com grupos de
alimentos nos cardápios. São Paulo, Brasil, 2013.

Variáveis

Ultraprocessados
Pão
Nenhuma vez
industrializado
1 ou 2 vezes
3 ou 4 vezes
5 ou mais vezes
Nenhuma vez
Biscoito
industrializado
1 ou 2 vezes
3 ou 4 vezes
5 ou mais vezes
Bolo
Nenhuma vez
industrializado
1 ou 2 vezes
Embutidos
Nenhuma vez
1 ou 2 vezes
3 ou 4 vezes
Nenhuma vez
Nuggets ou
Almondegas
1 ou 2 vezes
Achocolatado
Nenhuma vez
1 ou 2 vezes
3 ou 4 vezes
5 ou mais vezes
Suco
Nenhuma vez
industrializado
1 ou 2 vezes
3 ou 4 vezes
5 ou mais vezes
Gelatina
Nenhuma vez
1 ou 2 vezes
3 ou 4 vezes
Nenhuma vez
Iogurte e Bebida
Láctea
1 ou 2 vezes
5 ou mais vezes
Margarina
Nenhuma vez
1 ou 2 vezes
3 ou 4 vezes
5 ou mais vezes
Nenhuma
Batata palha
industrializada
1 ou 2 vezes

Compra da AF

Não Compra AF

% (n)

% (n)

22,22 (4)

0,00 (0)

27,78 (5)
27,78 (5)
22,22 (4)
50,00 (9)
33,33 (6)
11,11 (2)
5,56 (1)
83,33 (15)

28,57 (2)
28,57 (2)
42, 86 (3)
57,14 (4)
28,57 (2)
14,29 (1)
0,00 (0)
85,71 (6)

16,67 (3)
33,33 (6)
61,11 (11)
5,56 (1)
88,89 (16)
11,11 (2)
77,78 (14)
0,00 (0)
5,56 (1)
16,67 (3)
50,00 (9)

14,29 (1)
57,14 (4)
42,86 (3)
0,00 (0)
100,00 (7)
0,00 (0)
42,86 (3)
14,29 (1)
0,00 (0)
42,86 (3)
57,14 (4)

38,89 (7)
5,56 (1)
5,56 (1)
88,89 (16)
5,56 (1)
5,56 (1)
77,78 (14)
11,11 (2)
11,11 (2)
50,00 (9)
33,33 (6)
5,56 (1)
11,11 (2)
94,44 (17)
4,00 (1)

42,86 (3)
0,00 (0)
0,00 (0)
85,71 (6)
14,29 (1)
0,00 (0)
71,43 (5)
14,29 (1)
14,29 (1)
14,29 (1)
28,57 (2)
28,57 (2)
28,57 (2)
100,00 (7)
0,00 (0)
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6. REFLEXOES FINAIS

Minha trajetória profissional e acadêmica, bem como os resultados deste estudo me
permitiram uma reflexão sobre os desafios para implementar a nível local uma política
publica grandiosa como o PNAE. Fica evidente que apenas as determinações em lei
federal não é suficiente para ter sucesso na sua implementação da política, sendo
necessário muito comprometimento e

vontade da gestão local e dos outros atores

envolvidos, além de recursos financeiros e humanos suficiente.
É exatamente no nível local que acontecem os impactos das ações das políticas
implantadas pelos dirigentes do nível central. Desta forma, o apoio das instituições
federais auxiliando neste percurso é de vital importância para a obtenção dos efeitos
esperados e é nas peculiaridades de cada região se encontram os caminhos a serem
trilhados pelos gestores. Sendo assim, para melhor alcance das diretrizes do Programa e
outras determinações da lei, eles obviamente necessitam conhecer as potencialidades e
deficiências dos seus municípios, através da abordagem de três componentes principais:
estrutura, processo e resultado.
As dimensões de estrutura são importantes para garantir o processo e o resultado mas
não condição necessária, como por exemplo, a formação do nutricionista RT do Programa,
numero de nutricionistas do corpo técnico por escola adequado, cozinheiros escolares
treinados e em numero suficiente nas escolas, infra estrutura das escolas, entre outros.
No componente processo, tem-se a relação entre os distintos profissionais essencial
para ter bom resultado, como: uma equipe multiprofissional robusta para dar suporte ao
nutricionista (engenheiro agrônomo, veterinários, biólogo, advogado, entre outros) e apoio
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de órgãos de agricultura local, de organizações de controle social (CAE) e de outras
Secretarias.
Na dimensão resultado se tem uma relação entre eventos diretos nos usuários do
PNAE, por tanto aqui se encontra o maior desafio. A investigação da qualidade nutricional
dos cardápios planejados pelos nutricionistas do programa, mostrou expressiva quantidade
de alimentos ultraprocessados nestes cardápios dos municípios que cumprem a lei quanto
à compra de gêneros alimentícios da AF e os que ainda não o fizeram. Isso sugere que a
aquisição de alimentos procedentes da AF não são suficientes para promover cardápios de
melhor qualidade nutricional, uma vez que os não existe diferença entre os cardápios.
Estes achados refletem que a normatização atual do PNAE possui algumas lacunas na
definição dos alimentos que deveram compor os cardápios das escolas, apresentando uma
definição geral de alimento básico e mais específica quanto aos restritos, embora permita
uso de alimentos ultraprocessados, reafirmando que a lei restringe de forma pouco
contundente. Dessa forma, se entende que legislação deve ser mais clara quanto aos
alimentos básicos e mais rígida sobre os alimentos restritos.
Os gestores federais devem se aprofundar no conhecimento destas características
próprias de cada região para implantação de políticas que se aproximem da realidade local
para melhor alcance dos efeitos previstos.
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7. CONCLUSÃO

O trabalho abordou sobre efeito da implentação da Lei 11947/09 na qualidade dos
cardápios propostos pelo PNAE em municípios do estado de São Paulo. Os achados deste
estudo revelam que a aquisição de alimentos da AF não é suficiente para promover cardápios
de melhor qualidade nutricional, porém fazem inferência há uma qualidade nutricional
superior dos cardápios dos municípios que cumprem a lei, reafirmando que a aquisição da AF
representa uma oportunidade para inserir na alimentação escolar alimentos saudáveis.
Os resultados alertam para a necessidade de uma regulamentação que considere o
nível de processamento dos alimentos para o planejamento dos cardápios das escolas da rede
pública, visando melhor qualidade nutricional, especialmente pela quantidade expressiva de
alimentos ultraprocessados nos cardápios.
Este estudo suscita

discussão para futuras modificações na

Lei, sugerindo

regulamentação quanto ao tipo de alimento adquirido, considerando o propósito e a extensão
de processamento.
Sugere-se que os órgãos que regulamentam o Programa devem

promover mais

estudos de avaliação e monitoramento, especialmente em nível nacional, que verifiquem o
efeito da legislação na qualidade nutricional dos cardápios, conforme a extensão do
processamento dos alimentos.
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9. ANEXOS

Anexo 1: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa: “Avaliação dos fatores
condicionantes da implantação (ou não) do Programa Nacional de Alimentação Escolar no
Estado de São Paulo”.

A JUSTIFICATIVA, OS OBJETIVOS E OS PROCEDIMENTOS: O motivo que nos leva a estudar o
problema “implementação e os possíveis efeitos das compras locais diretamente da agricultura
familiar para o programa nacional de alimentação escolar” é o fato de o Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE) ser uma política pública de alimentação escolar de grande importância e
abrangência no país, cuja lei (11.947/2009) foi recentemente aprovada, a qual instituiu vários
avanços, dentre os quais, a compra diretamente da agricultura familiar para o programa. A pesquisa
se justifica, pois esta lei é relativamente recente e, portanto, o processo de operacionalização da
compra da agricultura familiar para o PNAE encontra-se, ainda, em fase de implementação em vários
municípios do país.
Neste sentido, considera-se de extrema importância conhecer como está sendo seu processo de
implementação e entender como está se efetivando o processo de operacionalização das compras
locais em alguns municípios, para se detectar prováveis fragilidades, os resultados positivos já
alcançados, as sugestões para aperfeiçoamento e as potencialidades da conexão do PNAE com a
AF.
O objetivo desse projeto é identificar as condições e os fatores envolvidos no processo de
implementação da compra da agricultura familiar pelo PNAE nos âmbitos das escolas, da agricultura
familiar e do município.
O(os) procedimento(s) de coleta de dados serão da seguinte forma:
No presente trabalho, permanece o encargo da esfera da municipal. Serão obtidas
informações de caracterização do município quanto ao porte, rede pública de ensino, localização,
políticas públicas existentes e em funcionamento, aspectos institucionais, articulação inter e intrainstitucionais, vocação agrícola, participação social, inclusive das comunidades tradicionais. Em
relação ao cardápio, serão obtidos dados secundários de planejamento, compras e as possíveis
influências da implementação da Lei 11.947 no âmbito escolar. A partir de todas as informações
coletadas e análises que deem conta de responder aos objetivos propostos, é prevista a
sistematização e redação das lições aprendidas e as melhores práticas nos distintos casos
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estudados. Os dados primários quantitativos e qualitativos serão levantados a partir de entrevistas
individuais e/ou coletivas
DESCONFORTOS E RISCOS E BENEFÍCIOS: O projeto prevê apenas a realização de entrevistas
com os participantes, os quais serão voluntários, portanto, acredita-se que os riscos ou desconfortos
sejam mínimos, por exemplo, a chance remota do extravio dos dados levando à um constrangimento.
Quanto aos benefícios, acredita-se que os resultados desta pesquisa poderão trazer esclarecimentos
a respeito da implantação e alguns efeitos desta política, o que poderá contribuir para a sua melhoria
e conseqüentemente melhor atendimento de uma das populações beneficiadas, que são os
agricultores familiares.
FORMA DE ACOMPANHAMENTO E ASSINTÊNCIA: Este item não se aplica à esta pesquisa.
GARANTIA DE ESCLARECIMENTO, LIBERDADE DE RECUSA E GARANTIA DE SIGILO: Você
será esclarecido(a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar. Você é livre para recusar-se
a participar, retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer momento. A sua
participação é voluntária e a recusa em participar não irá acarretar qualquer penalidade ou perda de
benefícios.
O(s) pesquisador(es) irá(ão) tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Os resultados
da serão enviados para você e permanecerão confidenciais. Seu nome ou o material que indique a
sua participação não será liberado sem a sua permissão. Você não será identificado(a) em nenhuma
publicação que possa resultar deste estudo. Uma cópia deste consentimento informado será
arquivada no Curso de Pós Graduação em Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da Universidade
de São Paulo e outra será fornecida a você.
CUSTOS DA PARTICIPAÇÃO, RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR EVENTUAIS DANOS: A
participação no estudo não acarretará custos para você e não será disponível nenhuma
compensação financeira adicional.
DECLARAÇÃO DA PARTICIPANTE OU DO RESPONSÁVEL PELA PARTICIPANTE: Eu,
_______________________________________ fui informada (o) dos objetivos da pesquisa acima
de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que em qualquer momento poderei
solicitar novas informações e motivar minha decisão se assim o desejar. O(a) professor(a)
orientador(a) Betzabeth Slater Villar certificou-me de que todos os dados desta pesquisa serão
confidenciais. Também sei que caso existam gastos adicionais, estes serão absorvidos pelo
orçamento da pesquisa. Em caso de dúvidas poderei chamar a estudante Jamile Fernandes Ramos e
o(a) professor(a) orientador(a) Betzabeth Slater Villar, no telefone (11) 3061-7853 ou o Comitê de
Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, sito à Av. Dr.
Arnaldo, 715, Cerqueira César – São Paulo, SP.
Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de consentimento
livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas.

Nome

Assinatura do Participante

Data

Nome

Assinatura do Pesquisador

Data

Nome

Assinatura da Testemunha

Data

62

ANEXO 2: Submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa (COEP) –
Faculdade de Saúde Pública da USP

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA
Título da Pesquisa: Análise comparativa dos cardápios oferecidos pelo Programa
Nacional de Alimentação Escolar nos municípios do estado de São
Paulo que adquirem e não adquirem gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar, segundo Lei Federal 11.947/09
Pesquisador: Daniela Bicalho Alvarez Carnevalli
Área Temática:
Versão: 2
CAAE: 47187015.0.0000.5421
Instituição Proponente: Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo FSP/USP
Patrocinador Principal: Financiamento Próprio
DADOS DO PARECER
Número do Parecer: 1.250.699
Apresentação do Projeto:
A mesma
Objetivo da Pesquisa:
Mantidos
Avaliação dos Riscos e Benefícios:
Inalterados
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:
Relevante. Foram recomendadas alterações no TCLE que foram devidamente
atendidas.
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:
Adequados
Recomendações:
Nada a acrescentar
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:
Pela aprovação
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ANEXO 3: Questionário A – Caracterização do Município
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ANEXO 4: Questionário B – Nutricionista 1
QUESTIONÁRIO B - NUTRICIONISTA 1

(MUNICÍPIO QUE ESTÁ REALIZANDO AS COMPRAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR)

O encontro entre o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
e a agricultura familiar: avaliação do processo de implementação e dos
possíveis efeitos das compras locais, segundo a lei 11.947/2009.

Nome do Pesquisador Responsável: Profa. Dra Betzabeth Slater Villar
Instituição Sede do Projeto: Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo
Número do Processo: 2011/07932-0
Número do protocolo no Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública- USP: OF.COEP/027/12 e
2310

MUNICÍPIO:
DATA DA ENTREVISTA: ________/ ________/ _________
NOME DO PESQUISADOR:
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QUESTIONÁRIO B – NUTRICIONISTA 1
ENTREVISTADO(A):
FUNÇÃO OU CARGO QUE EXERCE:
ANO EM QUE COMEÇOU A TRABALHAR COMO NUTRICIONISTA DO PNAE NO MUNICÍPIO:
DIVULGAÇÃO DA LEI 11.947
1.
O (a) senhor (a) conhece a Lei 11.947 de 2009 do PNAE que diz respeito, entre outras coisas, à utilização de 30% dos
recursos financeiros do Governo Federal na compra de produtos diretamente da agricultura familiar?
1.1 [ ]
Não (passe para a pergunta 4)
1.2 [ ]
Sim
1.3 [ ]
NS/NR (passe para a pergunta 4)
2.
O (a) senhor (a) assistiu a algum evento (seminário, palestra, reunião) para divulgação da Lei 11.947 do PNAE?
2.1 [ ]
Não (passe para a pergunta 4)
2.2 [ ]
Sim
2.3 [ ]
NS/NR (passe para a pergunta 4)
3.
O (a) senhor (a) achou que esse evento trouxe informações úteis para auxiliar no processo de implementação das
compras dos produtos da agricultura familiar para o PNAE no seu município?
3.1 [ ]
Não
3.2 [ ]
Sim
3.3 [ ]
NS/NR
4. O (a) senhor (a) realizou atividades de divulgação do processo de compras da agricultura familiar para o PNAE com a
comunidade escolar (diretor, cozinheiros, alunos, professores, pais de alunos) do seu município desde que a Lei 11.947 foi
implementada em 2009?
4.1 [ ]
Não (passe para a pergunta 6)
4.2 [ ]
Sim
4.3 [ ]
NS/NR (passe para a pergunta 6)
5. Com quem da comunidade escolar? (ENTREVISTADOR: Pode marcar mais de uma resposta)
5.1 [ ]
Diretor
5.2 [ ]
Cozinheiros(as) / merendeiras
5.3 [ ]
Alunos
5.4 [ ]
Professores
5.5 [ ]
Pais dos alunos
5.6 [ ]
Outro(s) ___________________________________________________
5.7 [ ]
NS/NR
6. O (a) senhor (a) realizou atividades de divulgação do processo de compras da agricultura familiar para o PNAE com os
gestores municipais do seu município desde que a Lei 11.947 foi implementada em 2009?
6.1 [ ]
Não (passe para a pergunta 8)
6.2 [ ]
Sim
6.3 [ ]
NS/NR (passe para a pergunta 8)
7. Com gestores de que área? (ENTREVISTADOR: Pode marcar mais de uma resposta)
7.1 [ ]
Secretaria da Educação
7.2 [ ]
Departamento de Alimentação/Merenda Escolar
7.3 [ ]
Departamento de Compras
7.4 [ ]
Secretaria de Agricultura
7.5 [ ]
Prefeito
7.6 [ ]
Outro(s) __________________________________________
7.7 [ ]
NS/NR
8. O (a) senhor (a) realizou atividades de divulgação do processo de compras da agricultura familiar para o PNAE com os
membros do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) do município desde que a Lei 11.947 foi implementada em 2009?
8.1 [ ]
Não
8.2 [ ]
Sim
8.3 [ ]
NS/NR
9. O (a) senhor (a) realizou atividades de divulgação do processo de compras da agricultura familiar para o PNAE com os
agricultores familiares do município desde que a Lei 11.947 foi implementada em 2009?
9.1 [ ]
Não
9.2 [ ]
Sim
9.3 [ ]
NS/NR
APOIO INSTITUCIONAL PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS COMPRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR
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10. O município comprou alimentos diretamente da agricultura familiar para o PNAE, em 2012?
10.1 [ ]
Não (ENTREVISTADOR: SE RESPONDER “não” está no questionário errado)
10.2 [ ]
Sim
10.3 [ ]
NS/NR (ENTREVISTADOR: SE RESPONDER “NS/NR” procurar alguém que saiba ou possa responder)
11. Em que ano começou a comprar?
11.1 [ ]
Antes de 2009 (passar para a pergunta 13)
11.2 [ ]
2009 (passar para a pergunta 13)
11.3 [ ]
2010
11.4 [ ]
2011
11.5 [ ]
2012
11.6 [ ]
NS/NR (passar para a pergunta 13)
12. Qual o motivo de o município não ter implementado as compras da agricultura familiar para o PNAE antes?
(ENTREVISTADOR, ler as opções de resposta. Pode marcar mais de uma opção de resposta).
12.1 [ ]
O município não fez chamada pública antes.
12.2 [ ]
Não tem agricultores familiares neste município
12.3 [ ]
Os agricultores familiares deste município não estavam organizados
12.4 [ ]
Os agricultores familiares deste município não produzem os alimentos utilizados na alimentação escolar
12.5 [ ]
Não apareceram agricultores familiares na chamada pública
12.6 [ ]
Os projetos apresentados estavam mal feitos
12.7 [ ]
Outro(s) ______________________________________________________
12.8 [ ]
NR/NR
13. Qual a porcentagem de recursos do FNDE utilizado na compra dos produtos diretamente da agricultura familiar em 2012,
segundo a prestação de compras?
13.1 [ ]
__________%
13.2 [ ]
NS/N/R (passar para a pergunta 15)
ENTREVISTADOR: SE RESPONDEU um valor maior ou igual a 30%, PULAR para a 15
14. Qual o motivo de o município não ter utilizado os 30% dos recursos financeiros do Governo Federal estipulados na Lei
11.947?
14.1 [ ]
14.2 [ ]
NR/NR
15. Antes de comprar diretamente dos agricultores familiares para o PNAE, as escolas recebiam produtos da agricultura familiar
por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)?
15.1 [ ]
Não
15.2 [ ]
Sim
15.3 [ ]
NS/NR
16. Na sua opinião, o secretário da educação do seu município está comprometido com o processo de implementação das
compras da agricultura familiar para o PNAE?
16.1 [ ]
Não
16.2 [ ]
Sim
16.3 [ ]
NS/NR
17. No seu município, existem projetos e/ou ações da Prefeitura, dirigidos às escolas, para apoiar o processo de implementação
das compras da agricultura familiar pelo PNAE?
17.1 [ ]
Não (passe para a pergunta 19)
17.2 [ ]
Sim
17.3 [ ]
NS/NR (passe para a pergunta 19)
18. Quais são esses projetos e/ou ações?
18.1 [ ]
18.2 [ ]
NR/NR
19. No seu município, a Prefeitura apoia projetos de melhoria da infraestrutura das escolas e cozinhas para armazenamento,
conservação, preparo e manipulação dos produtos da agricultura familiar?
19.1 [ ]
Não
19.2 [ ]
Sim
19.3 [ ]
NS/NR
20. No seu município, existem projetos e/ou ações da Prefeitura, dirigidos aos agricultores familiares, para apoiar o processo de
implementação das compras da agricultura familiar pelo PNAE?
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20.1 [ ]
Não (passe para a pergunta 22)
20.2 [ ]
Sim
20.3 [ ]
NS/NR (passe para a pergunta 22)
21. Quais são esses projetos e/ou ações?
21.1 [ ]
21.2 [ ]
NR/NR
22. A Prefeitura apoia/ajuda o processo de logística de entrega dos produtos da agricultura familiar?
22.1 [ ]
Não (passe para a pergunta 24)
22.2 [ ]
Sim
22.3 [ ]
NS/NR (passe para a pergunta 24)
23. Como se dá este apoio/ajuda?
23.1 [ ]
23.2 [ ]

NR/NR

PLANEJAMENTO DO CARDÁPIO
24. Para identificar os alimentos produzidos pelos agricultores familiares na sua região, o (a) senhor(a) teve apoio de alguma
instituição ou órgão?
24.1 [ ]
Não (passe para a pergunta 26)
24.2 [ ]
Sim
24.3 [ ]
NS/NR (passe para a pergunta 26)
25. De qual instituição/ órgão o (a) senhor(a) teve apoio? (ENTREVISTADOR: pode assinalar mais de uma resposta)
25.1 [ ]
Secretaria Municipal de Agricultura
25.2 [ ]
CATI
25.3 [ ]
Conselho de Alimentação Escolar (CAE)
25.4 [ ]
Outro(s) ___________________________________________________________________
25.5 [ ]
NS/NR
26. Para conhecer os produtos que são produzidos pelos agricultores familiares na sua região o (a) senhor(a) fez algum
levantamento junto aos produtores ou cooperativas?
26.1 [ ]
Não
26.2 [ ]
Sim (passe para a pergunta 28)
26.3 [ ]
NS/NR (passe para a pergunta 29)
27.
Por que não? (ENTREVISTADOR, depois de completar a resposta, passe para a pergunta 29).
27.1 [ ]
27.2 [ ]
NR/NR
28. Na sua opinião, o contato com estas organizações ou cooperativas foi importante para o processo de planejamento do
cardápio?
28.1 [ ]
Não
28.2 [ ]
Sim
28.3 [ ]
NS/NR
CARACTERIZAÇÃO DA COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR
29. Qual é a modalidade de compra dos alimentos dos agricultores familiares para o PNAE no seu município?
(ENTREVISTADOR, ler as opções de resposta).
29.1 [ ] Licitação
29.2 [ ] Chamada pública
29.3 [ ] NS/NR
30. Quais produtos foram comprados dos agricultores familiares no ano de 2012?
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30.1 [ ]

30.2 [ ] NS/NR
31. O (a) senhor (a) saberia dizer de onde são os agricultores familiares que forneceram para o PNAE do seu município, em
2012? (ENTREVISTADOR, ler as opções de resposta. Pode marcar mais de uma opção de resposta).
31.1 [ ] Agricultores familiares do mesmo município (passar para a pergunta 33)
31.2 [ ] Agricultores familiares de outros municípios do mesmo estado
31.3 [ ] Agricultores familiares de outros estados
31.4 [ ] NS/NR
32. O (a) senhor (a) saberia dizer por que os agricultores familiares deste município não forneceram?
32.1 [ ] Não tem agricultores familiares neste município
32.2 [ ] Os agricultores familiares deste município não estavam organizados
32.3 [ ] Os agricultores familiares deste município não produzem os alimentos utilizados na alimentação escolar
32.4 [ ] Somente agricultores familiares de outros municípios responderam à chamada pública
32.5 [ ] Os preços dos agricultores familiares de outros municípios estavam melhores
32.6 [ ] Outro(s) ________________________________________________________
32.7 [ ] NS/NR
33. Todas as unidades educativas deste município receberam os produtos comprados da agricultura familiar?
33.1 [ ] Não
33.2 [ ] Sim (passe para a pergunta 35)
33.3 [ ] NS/NR (passe para a pergunta 35)
34. Por que não?
34.1 [ ]
34.2 [ ] NR/NR
35. Como está organizada a distribuição dos alimentos da agricultura familiar para as escolas? (ENTREVISTADOR, ler as
opções de resposta).
35.1 [ ] Os agricultores familiares distribuem a cada escola
35.2 [ ] Os agricultores familiares levam a um centro de distribuição e Prefeitura distribui às escolas
35.3 [ ] Prefeitura recolhe os alimentos dos agricultores familiares no local de produção e os distribui às escolas
35.4 [ ] Outro(s) _________________________________________________________
35.5 [ ] NS/NR
QUALIDADE DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (referente ao ano de 2012)
36. Os agricultores familiares entregaram todos os produtos que foram acordados no contrato? (ENTREVISTADOR, se o
entrevistado responder “na maioria das vezes” ou “quase sempre”, marcar a opção de resposta “SIM”).
36.1 [ ]
Não
36.2 [ ]
Sim (passe para a pergunta 38)
36.3 [ ]
NS/NR (passe para a pergunta 38)
37. O (a) senhor(a) saberia dizer qual o motivo de não entregarem todos os produtos que foram acordados no contrato?
37.1 [ ]
O preço acordado é muito baixo e agricultores vendem estes produtos no mercado por preço maior e substituem
o produto
37.2 [ ]
Problemas climáticos que afetam a produção
37.3 [ ]
Não planejam a produção destes produtos
37.4 [ ]
Dificuldade com o transporte
37.5 [ ]
Outro(s) _______________________________________________________
37.6 [ ]
NS/NR
38. Os agricultores familiares cumpriram, na maioria das vezes, com o cronograma de entrega estipulado?
38.1 [ ]
Não
38.2 [ ]
Sim (passe para a pergunta 40)
38.3 [ ]
NS/NR (passe para a pergunta 40)
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39. O (a) senhor(a) saberia dizer qual o motivo de não cumprirem com o cronograma?
39.1 [ ]
Problemas climáticos que afetam a produção
39.2 [ ]
Falta de produtos
39.3 [ ]
Falta de planejamento
39.4 [ ]
Dificuldade com o transporte
39.5 [ ]
Outro(s) _______________________________________________________
39.6 [ ]
NS/NR
40. Os agricultores familiares entregaram, na maioria das vezes, os produtos, nas quantidades estipuladas?
(ENTREVISTADOR, ler as opções de resposta)
40.1 [ ]
Não
40.2 [ ]
Sim (passe para a pergunta 42)
40.3 [ ]
NS/NR (passe para a pergunta 42)
41. O (a) senhor(a) saberia dizer qual o motivo de não entregarem, na maioria das vezes, as quantidades estipuladas?
41.1 [ ]
Problemas climáticos que afetam a produção
41.2 [ ]
Não planejam a produção para entregar conforme o cronograma
41.3 [ ]
Dificuldade com o transporte
41.4 [ ]
Outro(s) _______________________________________________________
41.5 [ ]
NS/NR
42. Os agricultores familiares entregaram os alimentos, na maioria das vezes, de acordo com a qualidade requerida para
consumo? (ENTREVISTADOR, ler as opções de resposta).
42.1 [ ]
Não
42.2 [ ]
Sim
43. 42.3 [ ]
NS/NR
43. Quando existentes, quais foram os problemas de qualidade mais frequentes relacionados aos produtos da agricultura
familiar? (ENTREVISTADOR, pode marcar mais de uma opção de resposta).
43.1 [ ]
Produtos amassados
43.2 [ ]
Produtos estragados
44. 43.3 [ ]
Produtos com prazo de validade vencido
43.4 [ ]
Produtos não apresentam problemas de qualidade (passe para a pergunta 45)
43.5 [ ]
Outro(s) __________________________________________________________
43.6 [ ]
NS/NR
44. Considerando o cronograma de entrega, a quantidade e a qualidade, quais produtos dos agricultores familiares
apresentaram mais problemas?
44.1 [ ]

44.2 [ ]

NS/NR
45. Quem realiza o controle de qualidade dos produtos da agricultura familiar entregues nas escolas?
45.1 [ ]
Cozinheiros(as)/merendeiras
45.2 [ ]
Diretor
46. 45.3 [ ]
Nutricionista
45.4 [ ]
Técnica de Nutrição
45.5 [ ]
Ninguém
47. 45.6 [ ]
Outro(s) __________________________________________________________
45.7 [ ]
NS/NR
46. Houve necessidade de fazer trocas ou ajustes no cardápio devido à falta de qualidade, quantidade ou atrasos nas entregas
dos produtos da agricultura familiar, em 2012?
46.1 [ ]
Não (passe para a pergunta 48)
46.2 [ ]
Sim
46.3 [ ]
NS/NR (passe para a pergunta 48)
47. Com que frequência?
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47.1 [ ]
Todo dia
47.2 [ ]
Toda semana
47.3 [ ]
A cada 15 dias
47.4 [ ]
Todo mês
47.5 [ ]
Outro(s) __________________________________________________________
47.6 [ ]
NS/NR
48. Caso um alimento produzido pelos agricultores familiares precisasse ser substituído, eles realizaram a troca a tempo?
48.1 [ ]
Não
48.2 [ ]
Sim (passe para a pergunta 50)
49. 48.3 [ ]
NS/NR (passe para a pergunta 50)
49. Como foi solucionado este problema nas escolas?
49.1 [ ]
49.2 [ ] NR/NR
50. Na sua opinião, como o(a) sr(sra) avalia a qualidade dos produtos da agricultura familiar que são entregues às escolas?
(ENTREVISTADOR, ler as opções de resposta).
50.1 [ ]
Ótima
50.2 [ ]
Boa
50.3 [ ]
Regular
50.4 [ ]
Ruim
50.5 [ ]
Péssima
50.6 [ ]
NS/NR
CONDIÇÕES DA ESCOLA PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS COMPRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR
51. As escolas apresentam condições adequadas de infraestrutura (espaço físico) para recebimento, armazenamento,
conservação e preparo dos alimentos da agricultura familiar? (ENTREVISTADOR, ler as opções de resposta).
51.1 [ ]
Todas as escolas apresentam condições adequadas
51.2 [ ]
Algumas escolas apresentam condições adequadas
51.3 [ ]
Nenhuma escola apresenta condições adequadas
51.4 [ ]
NS/NR
52. As escolas têm cozinheiros(as) / merendeiras em número suficiente para manipulação e preparo dos alimentos da
agricultura familiar? (ENTREVISTADOR, ler as opções de resposta).
52.1 [ ]
Há cozinheiros(as) / merendeiras em número suficiente em todas as escolas (ENTREVISTADOR, marcar esta
opção se a resposta for “em quase todas”).
52.2 [ ]
Há cozinheiros(as) / merendeiras em número suficiente somente em algumas escolas
52.3 [ ]
Não há cozinheiros(as) / merendeiras em número suficiente em nenhuma escola. (ENTREVISTADOR, marcar esta
opção se a resposta for “em quase nenhuma”).
52.4 [ ]
NS/NR
53. Os (as) cozinheiros(as) / merendeiras sabem manipular (receber, higienizar, lavar, processar) estes alimentos?
(ENTREVISTADOR, ler as opções de resposta).
53.1 [ ]
Todos(as) os(as) cozinheiros(as)/merendeiras sabem (passar para a pergunta 55)
53.2 [ ]
Somente alguns(mas) cozinheiros(as)/merendeiras sabem
53.3 [ ]
Nenhum(a) cozinheiros(as)/merendeiras sabe
53.4 [ ]
NS/NR (passar para a pergunta 55)
54. Quando existentes, quais as principais dificuldades enfrentadas pelos cozinheiros(as)/merendeiras para a manipulação e
preparo dos alimentos da agricultura familiar? (ENTREVISTADOR, ler as opções de resposta. Pode marcar mais de uma
opção de resposta).
54.1 [ ]
Falta de equipamentos e utensílios
54.2 [ ]
Falta de tempo para executar as tarefas
54.3 [ ]
Falta de saneamento básico (abastecimento de água, energia elétrica...).
54.4 [ ]
Outra(s) __________________________________________________________________________________
54.5 [ ]
NS/NR
EFEITOS DA LEI 11.947 PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
55. Quantas porções de frutas e hortaliças por semana são servidas nas refeições?
Modalidade de ensino
Frutas
Modalidade de ensino

Hortaliças
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55.1 Creche

a.[ ] Nenhuma
55.2 Creche
a.[ ] Nenhuma
b.[ ] Uma
b.[ ] Uma
c.[ ] Duas
c.[ ] Duas
d.[ ] Três
d.[ ] Três
[ ] NA
e.[ ] Mais de três
[ ] NA
e.[ ] Mais de três
f.[ ] NS/NR
f.[ ] NS/NR
55.3 Pré-escola
a.[ ] Nenhuma
55.4 Pré-escola
a.[ ] Nenhuma
b.[ ] Uma
b.[ ] Uma
c.[ ] Duas
c.[ ] Duas
d.[ ] Três
d.[ ] Três
[ ] NA
e.[ ] Mais de três
[ ] NA
e.[ ] Mais de três
f.[ ] NS/NR
f.[ ] NS/NR
55.5 Ensino Fundamental
a.[ ] Nenhuma
55.6 Ensino Fundamental
a.[ ] Nenhuma
b.[ ] Uma
b.[ ] Uma
c.[ ] Duas
c.[ ] Duas
d.[ ] Três
d.[ ] Três
[ ] NA
e.[ ] Mais de três
[ ] NA
e.[ ] Mais de três
f.[ ] NS/NR
f.[ ] NS/NR
55.7 Ensino Médio
a.[ ] Nenhuma
55.8 Ensino Médio
a.[ ] Nenhuma
b.[ ] Uma
b.[ ] Uma
c.[ ] Duas
c.[ ] Duas
d.[ ] Três
d.[ ] Três
[ ] NA
e.[ ] Mais de três
[ ] NA
e.[ ] Mais de três
f.[ ] NS/NR
f.[ ] NS/NR
55.9 Ensino Integral
a.[ ] Nenhuma
55.10 Ensino Integral
a.[ ] Nenhuma
b.[ ] Uma
b.[ ] Uma
c.[ ] Duas
c.[ ] Duas
d.[ ] Três
d.[ ] Três
[ ] NA
e.[ ] Mais de três
[ ] NA
e.[ ] Mais de três
f.[ ] NS/NR
f.[ ] NS/NR
55.11 Educação de
a.[ ] Nenhuma
55.12 Educação de
a.[ ] Nenhuma
jovens e adultos (EJA)
b.[ ] Uma
jovens e adultos (EJA)
b.[ ] Uma
c.[ ] Duas
c.[ ] Duas
d.[ ] Três
d.[ ] Três
[ ] NA
e.[ ] Mais de três
[ ] NA
e.[ ] Mais de três
f.[ ] NS/NR
f.[ ] NS/NR
55.13 Quilombola
a.[ ] Nenhuma
55.14 Quilombola
a.[ ] Nenhuma
b.[ ] Uma
b.[ ] Uma
c.[ ] Duas
c.[ ] Duas
d.[ ] Três
d.[ ] Três
[ ] NA
e.[ ] Mais de três
[ ] NA
e.[ ] Mais de três
f.[ ] NS/NR
f.[ ] NS/NR
55.15 Indígena
a.[ ] Nenhuma
55.16 Indígena
a.[ ] Nenhuma
b.[ ] Uma
b.[ ] Uma
c.[ ] Duas
c.[ ] Duas
d.[ ] Três
d.[ ] Três
[ ] NA
e.[ ] Mais de três
[ ] NA
e.[ ] Mais de três
f.[ ] NS/NR
f.[ ] NS/NR
56. Depois da implementação da Lei 11.947, de maneira geral, a frequência e a quantidade dos seguintes alimentos no(s)
cardápio(s) aumentou, diminuiu ou permaneceu igual? (ENTREVISTADOR, leia cada uma das categorias abaixo,
fornecendo as opções de resposta).
Alimentos
Frequência
Alimentos
Quantidade
56.1 Frutas
a.[ ] Aumentou
56.2 Frutas
a.[ ] Aumentou
b.[ ] Permaneceu Igual
b.[ ] Permaneceu Igual
c.[ ] Diminuiu
c.[ ] Diminuiu
d.[ ] NS/NR
d.[ ] NS/NR
56.3 Legumes
a.[ ] Aumentou
56.4 Legumes
a.[ ] Aumentou
b.[ ] Permaneceu Igual
b.[ ] Permaneceu Igual
c.[ ] Diminuiu
c.[ ] Diminuiu
d.[ ] NS/NR
d.[ ] NS/NR
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56.5 Verduras

a.[ ] Aumentou
56.6 Verduras
b.[ ] Permaneceu Igual
c.[ ] Diminuiu
d.[ ] NS/NR
56.7
Alimentos
e/ou a.[ ] Aumentou
56.8
Alimentos
e/ou
preparações regionais
b.[ ] Permaneceu Igual
preparações regionais
c.[ ] Diminuiu
d.[ ] NS/NR
56.9 Alimentos
a.[ ] Aumentou
56.10 Alimentos
da safra
b.[ ] Permaneceu Igual
da safra
c.[ ] Diminuiu
d.[ ] NS/NR
56.11 Alimentos
a.[ ] Aumentou
56.12 Alimentos
orgânicos e/ou agroecológicosb.[ ] Permaneceu Igual
orgânicos
e/ou
c.[ ] Diminuiu
agroecológicos
d.[ ] NS/NR
56.13 Alimentos
a.[ ] Aumentou
56.14 Alimentos
Processados
b.[ ] Permaneceu Igual
processados
c.[ ] Diminuiu
d.[ ] NS/NR
57. Depois da implementação da Lei 11.947, houve alguma outra mudança no(s) cardápio(s)?
57.1 [ ]
Não (passe para a pergunta 60)
57.2 [ ]
Sim
57.3 [ ]
NS/NR (passe para a pergunta 60)
58. Qual mudança?
58.1 [ ]

a.[
b.[
c.[
d.[
a.[
b.[
c.[
d.[
a.[
b.[
c.[
d.[
a.[
b.[
c.[
d.[
a.[
b.[
c.[
d.[

] Aumentou
] Permaneceu Igual
] Diminuiu
] NS/NR
] Aumentou
] Permaneceu Igual
] Diminuiu
] NS/NR
] Aumentou
] Permaneceu Igual
] Diminuiu
] NS/NR
] Aumentou
] Permaneceu Igual
] Diminuiu
] NS/NR
] Aumentou
] Permaneceu Igual
] Diminuiu
] NS/NR

58.2 [ ] NR/NR
59. Na sua opinião, depois que a escola começou a receber os produtos da agricultura familiar, a adesão das refeições por
parte dos escolares manteve-se igual, melhorou ou piorou?
59.1 [ ]
Manteve-se igual
59.2 [ ]
Melhorou
59.3 [ ]
Piorou
59.4 [ ]
NS/NR
60. Na sua opinião, depois da implementação das compras da agricultura familiar para o PNAE, a qualidade das refeições
manteve-se igual, melhorou ou piorou?
60.1 [ ]
Manteve-se igual
60.2 [ ]
Melhorou
60.3 [ ]
Piorou
60.4 [ ]
NS/NR
CONSIDERAÇÕES GERAIS
61. Na sua opinião, quais os principais desafios para a implementação das compras da agricultura familiar pelo PNAE?
(ENTREVISTADOR: Pode marcar mais de uma resposta)
61.1 [ ]
Falta de informação
61.2 [ ]
Falta de apoio do secretario de educação
61.3 [ ]
Falta de agricultores familiares no município
61.4 [ ]
Infraestrutura física da escola deficiente
61.5 [ ]
Falta de mão-de-obra para preparo e distribuição da alimentação escolar
61.6 [ ]
Insegurança de vender ao Estado por parte do agricultores familiares
61.7 [ ]
Outro(s) _________________________________________________________
61.8 [ ]
NS/NR
62. Na sua opinião, o que pode ser melhorado no processo de compras da agricultura familiar?
62.1 [ ]
62.2 [ ]

NR/NR

Ao finalizar a entrevista solicitar uma cópia do(s) cardápio(s), com as quantidades per capita, do mês
letivo anterior à entrevista, de todas as modalidades de ensino que são atendidas (creche, préescola, ensino fundamental e médio, integral, ensino de jovens e adultos, etc.). Solicitar também uma
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cópia do(s) cardápio(s), das mesmas modalidades com as quantidades per capita, do mesmo mês
2008 (exemplo: cardápio de fevereiro de 2012 e de fevereiro de 2008).

Observações
No. da
questão

Opção de
resposta

Resposta
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ANEXO 5: Questionário C – Nutricionista 2
QUESTIONÁRIO C - NUTRICIONISTA 2
(MUNICÍPIO QUE NÃO ESTÁ REALIZANDO AS
COMPRAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR)

O encontro entre o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
e a agricultura familiar: avaliação do processo de implementação e dos
possíveis efeitos das compras locais, segundo a lei 11.947/2009.
Nome do Pesquisador Responsável: Profa. Dra Betzabeth Slater Villar
Instituição Sede do Projeto: Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo
Número do Processo: 2011/07932-0
Número do protocolo no Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública- USP: OF.COEP/027/12 e
2310

MUNICÍPIO:
DATA DA ENTREVISTA: ________/ ________/ _________
NOME DO PESQUISADOR:

QUESTIONÁRIO C – NUTRICIONISTA 2
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ENTREVISTADO(A):
FUNÇÃO OU CARGO QUE EXERCE:
ANO EM QUE COMEÇOU A TRABALHAR COMO NUTRICIONISTA DO PNAE NO MUNICÍPIO:
DIVULGAÇÃO DA LEI 11.947
10.
O (a) senhor (a) conhece a Lei 11.947 de 2009 do PNAE que diz respeito, entre outras coisas, à utilização de 30% dos
recursos financeiros do Governo Federal na compra de produtos diretamente da agricultura familiar?
1.1 [ ]
Não (passe para a pergunta 4)
1.2 [ ]
Sim
1.3 [ ]
NS/NR (passe para a pergunta 4)
11.
O (a) senhor (a) assistiu a algum evento (seminário, palestra, reunião) para divulgação da Lei 11.947 do PNAE?
2.1 [ ]
Não (passe para a pergunta 4)
2.2 [ ]
Sim
2.3 [ ]
NS/NR (passe para a pergunta 4)
12.
O (a) senhor (a) achou que esse evento trouxe informações úteis para auxiliar no processo de implementação das
compras dos produtos da agricultura familiar para o PNAE no seu município?
3.1 [ ]
Não
3.2 [ ]
Sim
3.3 [ ]
NS/NR
13. O (a) senhor (a) realizou atividades de divulgação do processo de compras da agricultura familiar para o PNAE com a
comunidade escolar (diretor, cozinheiros, alunos, professores, pais de alunos) do seu município desde que a Lei 11.947 foi
implementada em 2009?
4.1 [ ]
Não (passe para a pergunta 6)
4.2 [ ]
Sim
4.3 [ ]
NS/NR (passe para a pergunta 6)
14. Com quem da comunidade escolar? (ENTREVISTADOR: Pode marcar mais de uma resposta)
5.1 [ ]
Diretor
5.2 [ ]
Cozinheiros(as) / merendeiras
5.3 [ ]
Alunos
5.4 [ ]
Professores
5.5 [ ]
Pais dos alunos
5.6 [ ]
Outros ___________________________________________________
5.7 [ ]
NS/NR
15. O (a) senhor (a) realizou atividades de divulgação do processo de compras da agricultura familiar para o PNAE com os
gestores municipais do seu município desde que a Lei 11.947 foi implementada em 2009?
6.1 [ ]
Não (passe para a pergunta 8)
6.2 [ ]
Sim
6.3 [ ]
NS/NR (passe para a pergunta 8)
16. Com gestores de que área? (ENTREVISTADOR: Pode marcar mais de uma resposta)
7.1 [ ]
Secretaria da Educação
7.2 [ ]
Departamento de Alimentação/Merenda Escolar
7.3 [ ]
Departamento de Compras
7.4 [ ]
Secretaria de Agricultura
7.5 [ ]
Prefeito
7.6 [ ]
Outros __________________________________________
7.7 [ ]
NS/NR
17. O (a) senhor (a) realizou atividades de divulgação do processo de compras da agricultura familiar para o PNAE com os
membros do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) do município desde que a Lei 11.947 foi implementada em 2009?
8.1 [ ]
Não
8.2 [ ]
Sim
8.3 [ ]
NS/NR
18. O (a) senhor (a) realizou atividades de divulgação do processo de compras da agricultura familiar para o PNAE com os
agricultores familiares do município desde que a Lei 11.947 foi implementada em 2009?
9.1 [ ]
Não
9.2 [ ]
Sim
9.3 [ ]
NS/NR
APOIO INSTITUCIONAL PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS COMPRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR
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11. O município publicou alguma chamada pública para fazer compras da agricultura familiar depois da implementação da Lei
11.947, em 2009?
10.1 [ ]
Não (passe para a pergunta 13)
10.2 [ ]
Sim
10.3 [ ]
NS/NR (passe para a pergunta 13)
12. Onde foram publicadas as chamadas públicas? (ENTREVISTADOR, ler as opções de resposta. Pode marcar mais de uma
opção de resposta).
11.1 [ ]
Jornal do município
11.2 [ ]
Jornal de circulação estadual/federal
11.3 [ ]
Site da prefeitura
11.4 [ ]
Site da REDE BRASIL RURAL
11.5 [ ]
Mural da prefeitura
11.6 [ ]
Rádio
11.7 [ ]
Diário Oficial
11.8 [ ]
Outro(s) _________________________________________________________
11.9 [ ]
NS/NR
13. Porque o município não comprou alimentos diretamente da agricultura familiar para o PNAE, em 2012?(ENTREVISTADOR,
ler as opções de resposta. Pode marcar mais de uma opção de resposta)
12.1 [ ]
Não apareceram agricultores familiares na chamada pública
12.2 [ ]
Não tem agricultores familiares neste município
12.3 [ ]
Os agricultores familiares deste município não estavam organizados
12.4 [ ]
Os agricultores familiares deste município não produzem os alimentos utilizados na alimentação escolar
12.5 [ ]
Os projetos apresentados pelos agricultores familiares estavam mal feitos
12.6 [ ]
Outro(s) __________________________________________________________
12.7 [ ]
NS/NR
61. As escolas do município recebiam/recebem produtos da agricultura familiar por meio do Programa de Aquisição de
Alimentos (PAA)?
13.1 [ ]
Não
13.2 [ ]
Sim
13.3 [ ]
NS/NR
62. Na sua opinião, o secretário da educação de seu município está comprometido com o processo de implementação das
compras da agricultura familiar para o PNAE?
14.1 [ ]
Não
14.2 [ ]
Sim
14.3 [ ]
NS/NR
63. No seu município, existem projetos e/ou ações da Prefeitura, dirigidos aos agricultores familiares, para apoiar o processo de
implementação das compras da agricultura familiar pelo PNAE?
15.1 [ ]
Não (passe para a pergunta 17)
15.2 [ ]
Sim
15.3 [ ]
NS/NR (passe para a pergunta 17)
64. Quais são esses projetos e/ou ações?
16.1 [ ]
16.2 [ ]
NR/NR
65. Para conhecer os produtos que são produzidos pelos agricultores familiares na sua região o(a) senhor(a) fez algum
levantamento junto aos produtores ou cooperativas?
17.1 [ ]
Não
17.2 [ ]
Sim (passe para a pergunta 19)
17.3 [ ]
NS/NR (passe para a pergunta 19)
66. Por que não? (ENTREVISTADOR: depois de obter a resposta passar para a pergunta 20)
18.1 [ ]
18.2 [ ]
NR/NR
67. Na sua opinião, o contato com estas organizações ou cooperativas de agricultores familiares foi importante para o processo
de planejamento do cardápio?
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19.1 [ ]
19.2 [ ]
19.3 [ ]

Não
Sim
NS/NR

CONDIÇÕES DA ESCOLA PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS COMPRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR
68. As escolas apresentam condições adequadas de infraestrutura (espaço físico) para recebimento, armazenamento,
conservação e preparo dos alimentos da agricultura familiar? (ENTREVISTADOR, ler as opções de resposta).
20.1 [ ]
Todas as escolas apresentam condições adequadas
20.2 [ ]
Algumas escolas apresentam condições adequadas
20.3 [ ]
Nenhuma escola apresenta condições adequadas
20.4 [ ]
NS/NR
69. As escolas têm cozinheiros(as) / merendeiras em número suficiente para manipulação e preparo dos alimentos da
agricultura familiar? (ENTREVISTADOR, ler as opções de resposta).
21.1 [ ]
Há cozinheiros(as) / merendeiras em número suficiente em todas as escolas (ENTREVISTADOR, marcar esta
opção se a resposta for “em quase todas”).
21.2 [ ]
Há cozinheiros(as) / merendeiras em número suficiente somente em algumas escolas
21.3 [ ]
Não há cozinheiros(as) / merendeiras em número suficiente em nenhuma escola (ENTREVISTADOR, marcar esta
opção se a resposta for “em quase nenhuma”).
21.4 [ ]
NS/NR
70. Os (as) cozinheiros(as) / merendeiras sabem manipular (receber, higienizar, lavar, processar) estes alimentos?
(ENTREVISTADOR, ler as opções de resposta).
22.1 [ ]
Todos(as) os(as) cozinheiros(as)/merendeiras sabem
22.2 [ ]
Somente alguns(mas) cozinheiros(as)/merendeiras sabem
22.3 [ ]
Nenhum(a) cozinheiro(a)/merendeira sabe
22.4 [ ]
NS/NR
EFEITOS DA LEI 11.947 NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
71. Quantas porções de frutas e hortaliças por semana são servidas nas refeições?
Modalidade de ensino
Frutas
Modalidade de ensino
23.1 Creche
a.[ ] Nenhuma
23.2 Creche
b.[ ] Uma
c.[ ] Duas
d.[ ] Três
[ ] NA
e.[ ] Mais de três
[ ] NA
f.[ ] NS/NR
23.3 Pré-escola
a.[ ] Nenhuma
23.4 Pré-escola
b.[ ] Uma
c.[ ] Duas
d.[ ] Três
[ ] NA
e.[ ] Mais de três
[ ] NA
f.[ ] NS/NR
23.5 Ensino Fundamental
a.[ ] Nenhuma
23.6 Ensino Fundamental
b.[ ] Uma
c.[ ] Duas
d.[ ] Três
[ ] NA
e.[ ] Mais de três
[ ] NA
f.[ ] NS/NR
23.7 Ensino Médio
a.[ ] Nenhuma
23.8 Ensino Médio
b.[ ] Uma
c.[ ] Duas
d.[ ] Três
[ ] NA
e.[ ] Mais de três
[ ] NA
f.[ ] NS/NR
23.9 Ensino Integral
a.[ ] Nenhuma
23.10 Ensino Integral
b.[ ] Uma
c.[ ] Duas
d.[ ] Três
[ ] NA
e.[ ] Mais de três
[ ] NA
f.[ ] NS/NR

Hortaliças
a.[ ] Nenhuma
b.[ ] Uma
c.[ ] Duas
d.[ ] Três
e.[ ] Mais de três
f.[ ] NS/NR
a.[ ] Nenhuma
b.[ ] Uma
c.[ ] Duas
d.[ ] Três
e.[ ] Mais de três
f.[ ] NS/NR
a.[ ] Nenhuma
b.[ ] Uma
c.[ ] Duas
d.[ ] Três
e.[ ] Mais de três
f.[ ] NS/NR
a.[ ] Nenhuma
b.[ ] Uma
c.[ ] Duas
d.[ ] Três
e.[ ] Mais de três
f.[ ] NS/NR
a.[ ] Nenhuma
b.[ ] Uma
c.[ ] Duas
d.[ ] Três
e.[ ] Mais de três
f.[ ] NS/NR
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23.11 Educação de
jovens e adultos (EJA)

a.[ ] Nenhuma
23.12 Educação de
a.[ ] Nenhuma
b.[ ] Uma
jovens e adultos (EJA)
b.[ ] Uma
c.[ ] Duas
c.[ ] Duas
d.[ ] Três
d.[ ] Três
[ ] NA
e.[ ] Mais de três
[ ] NA
e.[ ] Mais de três
f.[ ] NS/NR
f.[ ] NS/NR
23.13 Quilombola
a.[ ] Nenhuma
23.14 Quilombola
a.[ ] Nenhuma
b.[ ] Uma
b.[ ] Uma
c.[ ] Duas
c.[ ] Duas
d.[ ] Três
d.[ ] Três
[ ] NA
e.[ ] Mais de três
[ ] NA
e.[ ] Mais de três
f.[ ] NS/NR
f.[ ] NS/NR
23.15 Indígena
a.[ ] Nenhuma
23.16 Indígena
a.[ ] Nenhuma
b.[ ] Uma
b.[ ] Uma
c.[ ] Duas
c.[ ] Duas
d.[ ] Três
d.[ ] Três
[ ] NA
e.[ ] Mais de três
[ ] NA
e.[ ] Mais de três
f.[ ] NS/NR
f.[ ] NS/NR
72. Depois da implementação da Lei 11.947, de maneira geral, a frequência e a quantidade dos seguintes alimentos no(s)
cardápio(s) aumentou, diminuiu ou permaneceu igual? (ENTREVISTADOR, leia cada uma das categorias abaixo,
fornecendo as opções de resposta).
Alimentos
Frequência
Alimentos
Quantidade
24.1 Frutas
a.[ ] Aumentou
24.2 Frutas
a.[ ] Aumentou
b.[ ] Permaneceu Igual
b.[ ] Permaneceu Igual
c.[ ] Diminuiu
c.[ ] Diminuiu
d.[ ] NS/NR
d.[ ] NS/NR
24.3 Legumes
a.[ ] Aumentou
24.4 Legumes
a.[ ] Aumentou
b.[ ] Permaneceu Igual
b.[ ] Permaneceu Igual
c.[ ] Diminuiu
c.[ ] Diminuiu
d.[ ] NS/NR
d.[ ] NS/NR
24.5 Verduras
a.[ ] Aumentou
24.6 Verduras
a.[ ] Aumentou
b.[ ] Permaneceu Igual
b.[ ] Permaneceu Igual
c.[ ] Diminuiu
c.[ ] Diminuiu
d.[ ] NS/NR
d.[ ] NS/NR
24.7
Alimentos
e/ou a.[ ] Aumentou
24.8
Alimentos
e/ou a.[ ] Aumentou
preparações regionais
b.[ ] Permaneceu Igual
preparações regionais
b.[ ] Permaneceu Igual
c.[ ] Diminuiu
c.[ ] Diminuiu
d.[ ] NS/NR
d.[ ] NS/NR
24.9 Alimentos
a.[ ] Aumentou
24.10 Alimentos
a.[ ] Aumentou
da safra
b.[ ] Permaneceu Igual
da safra
b.[ ] Permaneceu Igual
c.[ ] Diminuiu
c.[ ] Diminuiu
d.[ ] NS/NR
d.[ ] NS/NR
24.11 Alimentos
a.[ ] Aumentou
24.12 Alimentos
a.[ ] Aumentou
orgânicos e/ou agroecológicosb.[ ] Permaneceu Igual
orgânicos
e/ou b.[ ] Permaneceu Igual
c.[ ] Diminuiu
agroecológicos
c.[ ] Diminuiu
d.[ ] NS/NR
d.[ ] NS/NR
24.13 Alimentos
a.[ ] Aumentou
24.14 Alimentos
a.[ ] Aumentou
Processados
b.[ ] Permaneceu Igual
Processados
b.[ ] Permaneceu Igual
c.[ ] Diminuiu
c.[ ] Diminuiu
d.[ ] NS/NR
d.[ ] NS/NR
25. Depois da implementação da Lei 11.947, houve alguma outra mudança no(s) cardápio(s)?
25.1 [ ]
Não (passe para a pergunta 27)
25.2 [ ]
Sim
25.3 [ ]
NS/NR (passe para a pergunta 27)
63. Qual mudança?
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26.1 [ ]
26.2 [ ]
NR/NR
CONSIDERAÇÕES GERAIS
64. Na sua opinião, quais os principais desafios para a implementação das compras da agricultura familiar pelo PNAE no seu
município? (ENTREVISTADOR: Pode marcar mais de uma resposta)
27.1 [ ]
Falta de informação
27.2 [ ]
Falta de apoio do secretario de educação
27.3 [ ]
Falta de agricultores familiares no município
27.4 [ ]
Infraestrutura física da escola deficiente
27.5 [ ]
Falta de mão-de-obra para preparo e distribuição da alimentação escolar
27.6 [ ]
Outro(s) _________________________________________________________
27.7 [ ]
NS/NR
65. Na sua opinião, o que pode ser melhorado no processo de compras da agricultura familiar?
28.1 [ ]
28.2 [ ]
NR/NR
Ao finalizar a entrevista solicitar uma cópia do(s) cardápio(s), com as quantidades per capita, do mês letivo anterior à
entrevista, de todas as modalidades de ensino que são atendidas (creche, pré-escola, ensino fundamental e médio,
integral, ensino de jovens e adultos, etc.). Solicitar também uma cópia do(s) cardápio(s), das mesmas modalidades com
as quantidades per capita, do mesmo mês 2008 (exemplo: cardápio de fevereiro de 2012 e de fevereiro de 2008).

Observações
No. da
questão

Opção de
resposta

Resposta
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CURRÍCULO LATTES – Pesquisador
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CURRÍCULO LATTES - Orientador

