BOLETIM INFORMATIVO I
“Utilização de produtos provenientes da agricultura familiar e
de gêneros orgânicos na alimentação de escolares e sua interface
com o Programa Nacional de Alimentação do Escolar (PNAE)
em municípios brasileiros”
Pesquisa realizada em: 2012

2013 – no 01
O Boletim Informativo I trata do percentual de aquisição de alimentos provenientes da Agricultura
Familiar e seus benefícios na Alimentação Escolar na interface do Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE).
Os dados da pesquisa foram obtidos mediante questionário eletrônico enviado às secretarias de
educação dos 5.565 municípios brasileiros com participação de 5.184 municípios (93,1%) em todo
o país.
O gráfico 1 apresenta o panorama no Brasil em 2011 da compra de alimentos da Agricultura

familiar para a alimentação escolar em percentual por região.
Gráfico 1: Percentual de aquisição de alimentos orgânicos no Brasil de classificado por região.
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No Brasil 78,5% do total de municípios compraram Alimentos da agricultura Familiar. Destes, os

estados que apresentaram um maior percentual de compra foram: Rio Grande do Sul (96,6%),
Santa Catarina (96%), Paraná (93,7%) e Espírito Santo (93,6%). Já os estados que apresentaram os
menores percentuais foram: Alagoas (60,7%), Piauí (55%), Roraima (50%), e Amapá (38,5%).
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Como funciona a compra de produtos da Agricultura Familiar para a Alimentação
Escolar:
A chamada pública é o melhor instrumento para a aquisição de gêneros alimentício provenientes
da agricultura familiar e/ou empreendimentos familiares rurais e suas organizações, bem como
para

atender o limite mínimo obrigatório de 30% de aquisição de alimentos da agricultura

familiar. Esta modalidade de compra pública fomenta o desenvolvimento regional sustentável,
apoia a inclusão social e a segurança alimentar nutricional.

Resumo das etapas que devem ser realizadas pelos gestores da alimentação escolar
para a realização de chamada pública para a compra de alimentos para o PNAE:
ETAPA

Responsável

Como é feita?

Orçamento

Entidade Executora*

Com base no nº de alunos (censo escolar do ano anterior)

Mapeamento da
produção

Entidade Executora com
parceiros**

Identificar junto às entidades de assistência técnica rural
(ATER), secretarias de agricultura, sindicatos de produtores
rurais e demais lideranças ligadas ao setor agrícola local
e/ou regional.

Cardápio

Nutricionista***

Com base nas exigências nutricionais de cada grupo e no
mapa da produção.

Pesquisa de preço

Entidade Executora e
parceiros

Para composição do preço de aquisição do produto final
devem constar os custos com logística, encargos
sazonalidade da produção, considerando as entregas ao
longo do ano nos seus diferentes pontos de entrega com a
escala de frequência definida.

Chamada pública

Entidade Executora

Divulgação por meios de comunicação de fácil acesso e
ampla abrangência e visibilidade para o público alvo.

*Secretárias de Educação, prefeituras e escolas federais;
**Empresas Estaduais de assistência técnica, Sindicato dos trabalhadores rurais, lideranças comunitárias;
***Nutricionista Responsável Técnico da Entidade Executora.
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BENEFÍCIOS DA COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR:
Benefícios para os Escolares:




Ingestão regular e permanente de produtos mais frescos e da estação;
Incentivo à adoção de hábitos alimentares mais saudáveis;
Aumento do consumo de produtos não industrializados;

Benefícios para os Agricultores:






Criação de um canal de comercialização para uma parcela significativa da produção rural;
Aproximação do produtor com o consumidor final;
Remuneração mais justa pela produção;
Incentivo à sua organização social em grupos;
Organização financeira e administrativa para acessar outros mercados.

Benefícios para a Comunidade:







Valorização e o resgate dos costumes alimentares tradicionais;
Desenvolvimento local e regional;
Endereço: Departamento de Nutrição/ CCS/ UFSC
Incentivo ao aumento da produção;
Sala: 220 CEP: 88040-900
Aumento da oferta de alimentos;
Campus Universitário - Trindade - Florianópolis Fortalecimento da economia local e regional;
SC
E-mail:
cecanesc@contato.ufsc.br
Incentivo a hábitos alimentares saudáveis.
pesquisapnaesc@gmail.com
Fone/Fax: (048) 3226-5119

