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Os Agricultores Familiares são responsáveis

informações sobre a associação entre a

pela maior parte da produção nacional de

presença de nutricionista responsável técnico

mandioca (87%) e feijão (70%), além de

nos municípios com a compra de alimentos da

contribuir

agricultura familiar.

alimentos da cesta básica, como milho (46%),

com

a

produção

de

outros

arroz (34%) e trigo (21%).

Este Boletim Informativo VI, traz informações
sobre a relação entre a elaboração de

Apesar de serem maioria (84,4%) dos

cardápios e a compra de alimentos da

estabelecimentos

agricultura familiar.

Brasil, a AF trabalha em território restrito,
ocupando

24,3%

A agricultura familiar (AF) contribui de maneira

produtivas.

Os

importante

familiares

na

produção

de

gêneros

alimentícios que compõe o hábito alimentar
dos brasileiros.

rurais

do

cadastrados

total

de

estabelecimentos

correspondem

a

15,6%

no

terras
não
dos

estabelecimentos e ocupam 75,7% da área.
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Diante da estrutura agrária concentrada e
da relevância da AF na garantia da
produção de alimentos ao mercado
interno,

justifica-se

o

incentivo

aos

produtores familiares.
Com vistas a promover o incentivo à AF, o

PNAE dentre outras ações determina que

Assim, o nutricionista deve planejar o cardápio

o

considerando

nutricionista

responsável

técnico

a produção

agrícola

local,

considere na elaboração do cardápio da

diversidade e a sazonalidade dos alimentos,

alimentação escolar (AE) os seguintes

adaptando a aquisição da AF à demanda da

aspectos:

escola, respeitando a legislação vigente.
Conhecer as exigências das normativas e o
panorama de produção local, viabiliza a



Respeito as referências nutricionais;



Respeito aos hábitos alimentares;



Respeito a cultura e a tradição alimentar
da

localidade,

sustentabilidade,

elaboração de estratégias que facilitem a
inclusão dos agricultores familiares.

pautando-se

na

sazonalidade

e

diversificação agrícola da região e na
alimentação saudável e adequada.

Respeito à sazonalidade dos alimentos quer
dizer respeito ao período de safra, ou seja,
cada alimento é produzido em um
determinado período. Não é sustentável
priorizar a variedade do cardápio em
detrimento do respeito à sazonalidade . Os
alimentos da época tem valor nutricional
elevado, são mais acessíveis e saborosos.
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Sugestões para promover a aquisição de gêneros alimentícios da AF e utilização destes
alimentos no cardápio da Alimentação Escolar:

•

Para conhecer a produção agrícola local o nutricionista deve estabelecer parcerias com
instituições de Assistência Técnica e Extensão Rural, Secretarias de Agricultura,
cooperativas e associações de agricultores familiares e demais organizações da
agricultora familiar;

•

Estabelecidas as parcerias, o nutricionista pode montar um quadro de sazonalidade
com base na vocação agrícola da sua região e a partir disso elaborar o cardápio;

•

Os alimentos da época (sazonais ou da safra) devem ser prioridade no cardápio;

•

O nutricionista deve informar a Entidade Executora (EE) sobre os produtos e
quantidades a serem adquiridos e a EE por sua vez deve organizar e divulgar
amplamente a chamada pública conforme determina a RDC no 26/2013;

•

Os agricultores familiares devem ficar atentos ao lançamento dos editais de chamada
pública.
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