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RESUMO  

O presente trabalho teve como objeto de estudo o processo de monitoramento do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar no que diz respeito à análise da situação de armazenamento 

e manipulação dos alimentos em dez municípios do Estado de São Paulo e a qualificação dos 

técnicos da Coordenação Geral do PNAE responsáveis pelo processo de monitoramento do 

programa. Os procedimentos metodológicos utilizados foram: a) levantamento das 

irregularidades presentes no armazenamento e na manipulação dos alimentos nos municípios, 

com base na análise dos questionários elaborados pela Coordenação Geral do Programa para 

avaliação e controle das Boas Práticas de Fabricação; b) questionário aplicado a sete 

técnicos que atuam no monitoramento do PNAE, lotados no FNDE, para conhecer o perfil, a 

formação e as concepções desses técnicos acerca do processo de monitoramento e controle de 

qualidade dos alimentos. Os resultados da pesquisa mostraram que 70% das prefeituras 

estudadas gerenciam o PNAE de forma centralizada, sendo que todas as prefeituras possuem 

nutricionista, porém apenas 73% das escolas desses municípios receberam visitas dos 

nutricionistas para acompanhar a execução do Programa. Observaram-se inadequações sobre 

controle de qualidade dos alimentos, entre as quais se destacam os problemas referentes à 

estrutura física da cozinha; em 86% das escolas observou-se ausência de tela de proteção nas 

portas e janelas e 73% apresentaram iluminação imprópria na área de manipulação dos 

alimentos. Foram detectadas também inadequações oriundas da postura profissional do 

manipulador de alimentos; em 30% das escolas foram encontrados objetos em desuso, 

animais, insetos e roedores na área externa do depósito de alimento; já em 80% foi observada 

a existência de embalagens desnecessárias, como papelão. Com relação aos resultados obtidos 

na etapa qualitativa deste estudo, questionário aplicado aos técnicos do PNAE, notou-se que 

nem um dos técnicos que atuam no monitoramento do PNAE possui formação em nutrição; 

foi possível identificar que eles apresentam dificuldade em orientar os Estados e Municípios 

brasileiros em relação ao controle de qualidade dos alimentos. Mesmo com essas dificuldades, 

todos afirmam gostar do trabalho; apenas um sujeito relatou não gostar de atuar na área de 

controle de qualidade dos alimentos por não possuir formação específica. Entre os temas 

solicitados pelos técnicos no sentido de que sejam aprimorados os seus conhecimentos, foi 

unânime a formação técnico-científica na área de controle de qualidade. Metade dos 

participantes do estudo enfatiza ser necessária a presença de um nutricionista lotado no setor 

de monitoramento do PNAE, o qual subsidiará as visitas de monitoramento realizadas nos 

Estados e Municípios. 

 

 

 

Palavras-chave: Alimentação escolar, controle de qualidade, educação permanente. 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

ABSTRACT 

The objective of the present work is to study the monitoring process of the National School 

Feeding Program regarding to food storage and manipulation in ten municipalities of São 

Paulo state. The used methodological procedures were: a) survey of irregularities found in 

food storage and manipulation in the municipalities, based on the content analysis of 

questionnaires elaborated by the Program’s General Coordination for evaluation and control 

of Good Manufacturing Procedures; b) questionnaires applied to seven technicians who act in 

PNAE monitoring, working at FNDE, to know the profile, formation and concepts of these 

technicians concerning the food quality control and monitoring process. The survey results 

show that 70% of the studied municipal governments manage the PNAE in a centralized way, 

even though all the municipalities have nutritionists. However, only 73% of these 

municipality schools received visits from nutritionists to monitor the Program execution. 

Food quality control inadequacies were observed, among which problems concerning the 

kitchen’s physical structure stands out; in 86% of the schools it was noticed the absence of a 

protection net on doors and windows, and 73% presented improper lighting in the food 

manipulation area. Inadequacies have been detected from the food manipulator professional 

posture; in 30% of the schools have been found disused objects, animals, insects and rodents 

in the stockroom external area; yet in 80% it was noticed the existence of unnecessary 

packages, like cartons. Related to the results obtained in the qualitative step of this study, it 

noticed that not even one of the technicians who work at PNAE monitoring has a degree 

course in Nutrition; it was possible to identify they present difficulties to orient the Brazilian 

states and municipalities concerning in food quality control. Even with these difficulties, all 

affirm to like their jobs; just one of them related not to like acting in the food quality control 

area for not having a specific formation. Among the requested topics by technicians to 

improve their knowledge, it was unanimous the request for a technical-scientific formation in 

quality control. Half of the participants of this study emphasizes to be necessary the presence 

of a nutritionist working at the PNAE monitoring section, who will support the monitoring 

visits realized in states and municipalities. 

 

 

Key words: school feeding, quality control, permanent education. 
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1- INTRODUÇÃO 

Em 1998, optei por realizar vestibular na área da saúde e, entre as preferências, decidi 

pelo curso de Nutrição da Universidade Católica de Brasília, em que me formei em 2005, 

após uma vida acadêmica extremamente envolvida na realização de pesquisas e projetos, 

aperfeiçoando, assim, minha atuação profissional. Concluída a graduação, trabalhei em 

distintas áreas da nutrição, aperfeiçoando-me em Nutrição Social, no ramo escolar, voltada ao 

controle de qualidade dos alimentos ofertados aos estudantes, tendo em vista contribuir para a 

melhoria de vida dos escolares. 

Em busca de ganhos na carreira profissional e pessoal, bem como na ampliação do 

meu conhecimento na área de nutrição social, realizei inicialmente “Especialização em 

Educação em Saúde”, no Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde da 

Universidade Federal de São Paulo - CEDESS/UNIFESP. Logo em seguida iniciei o mestrado 

em “Ensino em Ciências da Saúde”, com o intuito de colaborar na saúde e na educação dos 

estudantes brasileiros.  

Durante minha atuação profissional no Programa Nacional de Alimentação Escolar – 

PNAE, observei que os técnicos da Coordenação Geral desse Programa possuem dificuldade 

em monitorar, fiscalizar e orientar os Estados e Municípios brasileiros sobre temas, como 

controle higiênico sanitário dos alimentos, principalmente no que tange ao armazenamento e 

manipulação. 

No Governo Federal, a educação permanente vem sendo discutida ao longo de vários 

anos, porém sua regulamentação ocorreu apenas em 20 de agosto de 2007, pela portaria do 

Ministério da Saúde nº 1.996, a qual dispõe sobre as diretrizes para implementação da Política 

Nacional de Educação Permanente em Saúde. 

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE publicou, em 2009, a 

Lei nº 11.947, de 16 de junho. Em seu Art. 16 são definidas competências da União por meio 
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do FNDE. Entre elas destacam-se: prestar orientações técnicas gerais aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios para o bom desempenho do PNAE e cooperar no processo de 

capacitação dos recursos humanos envolvidos na execução do PNAE e no controle social. A 

Coordenação Geral do Programa Nacional de Alimentação Escolar – CGPAE situada no 

FNDE vem desenvolvendo ações de educação permanente nos Estado e Municípios 

brasileiros, tendo como foco capacitar os agentes desse Fundo que atuam nos âmbitos 

municipais e estaduais. Os processos metodológicos das capacitações foram desenhados por 

meio de processo de cooperações técnicas com Universidade Federais, no entanto, até o 

momento, a CGPAE não concretizou um programa de educação permanente para os técnicos 

que trabalham com o monitoramento do PNAE, nessa coordenação.  

Estudos demonstram que existe uma carência da realização de educação permanente 

nesse serviço; é também visível que as atividades de educação permanente continuam sendo 

um desafio, pois o sucesso desse processo educativo depende, entre outros fatores, da 

mudança de paradigma dos profissionais envolvidos.  Tavares (2006) analisou a necessidade 

de educação permanente em investigação realizada com 37 profissionais de enfermagem 

(enfermeiros e técnicos de enfermagem) do serviço público especializado em saúde mental do 

município de Niterói – Rio de janeiro; os resultados dessa pesquisa demonstram que, nos 

últimos 5 anos, não ocorreram capacitações envolvendo esses profissionais. No entanto, a 

equipe de enfermagem expôs a necessidade e o interesse no desenvolvimento de ações 

educativas com o foco na educação permanente. Um dado relevante foi que 92 % dos 

enfermeiros e 72% dos técnicos de enfermagem relataram dificuldades em realizar com 

qualidade o atendimento ao paciente psiquiátrico. 

Em 2007, Collizeli, Kleba e Comerlatto realizaram (2007) um estudo com o objetivo 

de relatar a experiência de um curso de capacitação para conselheiros municipais de um polo 

de educação permanente do oeste de Santa Catarina que envolveu 62 conselheiros. O curso foi 
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desenvolvido em quatro módulos presenciais, com o total de 80 horas teórico–práticas, com o 

foco em ações do quadrilátero da formação: ensino, gestão setorial, práticas de atenção e 

controle social. Os processos de apropriação do conhecimento partiram da reflexão crítica da 

realidade vivenciada pelos participantes do curso. Salientou-se como um dos principais 

resultados que a troca de conhecimento e de experiências foi positiva, porém ainda é um 

desafio fortalecer o compromisso dos atores com o processo de educação permanente, com 

vistas a garantir a sustentação ao movimento de continuação social da democracia. 

De acordo com Ceccim e Feuerwerker (2004), muitas iniciativas do governo 

propiciaram o desenvolvimento do pensamento crítico e estimularam ações, como: programas 

de interiorização do trabalho em saúde; incentivos às mudanças curriculares nos curso de 

medicina; capacitações e formações em saúde da família, entre outros. Mas, após uma 

avaliação realizada pelos referidos autores, de fevereiro a julho de 2003, obteve-se como 

conclusão que todas as iniciativas mencionadas proporcionaram pequenas alterações nas 

práticas dominantes no sistema de saúde, não conseguindo, porém, modificar a postura de 

mudança, tampouco a problematização dessas práticas. 

Peduzzi et al (2009) analisaram as práticas de atividades educativas de 110 

trabalhadores da saúde em Unidades básicas de saúde do município de São Paulo, segundo as 

concepções de educação permanente em saúde e educação continuada. O estudo foi realizado 

por meio de entrevistas dirigidas, sendo relatada pelos trabalhadores a realização de 396 

atividades educativas em 2005. Estas revelam complementaridade das concepções de 

Educação permanente em saúde e Educação continuada, porém ainda é necessário ampliar o 

debate em torno da Educação permanente em saúde como política pública. Foram detectadas 

dificuldades das Unidades básicas de saúde no sentido de se aproveitar o trabalho cotidiano 

como espaço para a educação de trabalhadores inseridos no serviço, desde a atualização 

técnico-profissional até a reflexão crítica sobre a prática. Desse modo, fez-se sobressair a 
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necessidade de se ampliarem as ações educativas no próprio espaço cotidiano de trabalho 

como sugere a educação permanente. 

Destaca-se que, pelo fato de o Governo Federal realizar a regulamentação das 

diretrizes para implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde há 

apenas 4 anos, é escasso o quantitativo de publicações sobre esse tema entre o período de 

2007 a 2011. 

Ante o exposto, a pesquisa em questão visa identificar os nós críticos do controle de 

qualidade dos alimentos com foco no armazenamento e manipulação, bem como a 

necessidade de qualificação dos técnicos do PNAE. Ressalte-se que o objeto da pesquisa em 

questão está em consonância com a minha trajetória profissional e contribuirá na eficiência da 

gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Assim, surgem as questões 

orientadoras desta pesquisa: 

- Quais os nós críticos envolvidos no armazenamento e manipulação dos alimentos nos 

Estados e Municípios que participam do Programa Nacional de Alimentação Escolar? 

- Os técnicos da Coordenação-Geral do Programa Nacional de Alimentação Escolar estão 

preparados para orientar Estados e Municípios na questão do armazenamento e 

manipulação dos alimentos? 

- Quais as demandas de que os técnicos do PNAE necessitam para a sua formação? 

    Acredita-se que os resultados desta investigação poderão auxiliar no 

aperfeiçoamento de competências dos técnicos responsáveis pelo controle de qualidade dos 

alimentos oferecidos no PNAE, bem como trazer informações científicas oportunas e 

propiciar a aproximação do Estado com as Academias brasileiras, com vistas a colaborar 

na definição e avaliação das políticas públicas e nas ações do governo.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo compreende uma revisão de literatura sob três dimensões, diretamente 

relacionadas ao objeto de estudo: Programa Nacional de Alimentação Escolar; Controle de 

Qualidade dos Alimentos; Educação Permanente e questões relativas à Gestão de Serviços. 

 

2.1 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar data de 1953 e o seu foco era minimizar 

a insegurança alimentar das crianças pobres. Grupos voluntários juntamente com a igreja 

deram início ao Programa e, gradativamente, o poder público ofereceu suporte, ajustando 

fornecimentos, dotações orçamentárias e também a regulamentação das ações (COIMBRA, 

1982). 

 Essa temática teve início, no Brasil, em meados do século XIX, época em que a 

alimentação não era vista como determinante no estado de saúde e de doença da população e, 

tampouco, a alimentação da criança, particularmente do escolar. O saber médico sobre 

alimentação muda drasticamente no período do primeiro pós-guerra. Cessada a guerra, 

constatou-se uma nova concepção acerca da importância da alimentação na economia dos 

povos. Entretanto, dessa época até aproximadamente 1930, o tema alimentação tinha um 

único interesse: os internatos e pensionatos que forneciam toda a alimentação aos alunos 

internos (COIMBRA, 1982). 

A partir dos anos 1930, as escolas começaram a se organizar através de iniciativas 

particulares, denominadas Caixas Escolares, fornecendo alimentação aos alunos. A proposta 

das Caixas era, eminentemente, de cunho assistencialista e, a partir dessa época, um número 

relativamente expressivo de Caixas Escolares cresceu e desenvolveu serviços de fornecimento 

de merendas e sopas escolares (CARVALHO, 2004).  
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Com a organização dessas Caixas, surgem iniciativas do governo brasileiro 

relacionadas à alimentação escolar e, entre elas, destacam-se a Instituição do Serviço Central 

de Alimentação que se transformou em Serviço de Alimentação da Previdência Social – 

SAPS; a Comissão Nacional de Alimentação – CNA, que criou o Programa Nacional de 

Merenda Escolar – PNME; e a Campanha de Merenda Escolar – CME instituída em 

31/03/1955 pelo Decreto nº 37.106, sendo esse um marco na história na alimentação escolar, 

pois era o início do PNAE (COIMBRA, 1982). 

Com o crescimento da CME notou-se que era necessário criar um símbolo nacional 

relacionado à alimentação escolar; com isso a Campanha foi adjetivada como Campanha 

Nacional de Merenda Escolar - CNME. A mudança do nome foi realizada pelo Decreto nº 

39.007 de 11 de abril de 1956 e refletia a intenção de transformar a Campanha em um 

Programa com amplitude nacional. O desempenho da CNME teve dupla característica: a 

expansão quantitativa e a existência de claros problemas no atendimento prestado. No 

decorrer do crescimento da Campanha, notavam-se os principais defeitos, quais sejam: a 

rarefeita cobertura e a baixa regularidade no fornecimento da alimentação à criança 

(COIMBRA, 1982; BRASIL, 1956). 

Em setembro de 1965, a CNME lançou o Programa de Almoço Escolar, tendo como 

objetivo não mais o fornecimento de merenda e sim um almoço ao escolar, ocorrendo a 

mudança de denominação para Campanha Nacional de Alimentação Escolar - CNAE. A 

intenção era oferecer uma refeição completa capaz de fornecer todos os nutrientes necessários 

à alimentação do escolar. Para tanto, o leite e os farináceos oriundos do exterior eram 

complementados com verduras, legumes e alimentos ricos em proteína fornecidos pelos 

Estados e comunidades locais. Com a mudança do nome, a CNAE passou a abranger, além da 

faixa escolar, os estudantes dos cursos supletivos, parte do secundário e parte do pré-escolar 

(COIMBRA, 1982).  
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A CNAE foi marcada pela presença do Programa Alimentos para a Paz e do Programa 

Mundial de Alimentos que, durante a maior parte do tempo, constituiu sua espinha dorsal, 

fornecendo quase a totalidade dos gêneros consumidos até o final da década de 1960. Nessa 

ocasião, ocorreu a retração dos auxílios internacionais e um consequente aumento das 

compras nacionais. No final dos anos 1960, o governo brasileiro contribuía com 20% dos 

gêneros alimentícios (COIMBRA, 1982; SPINELLI; CANESQUI, 2002). 

No início da década de 1970, a alimentação escolar apresentava o seguinte cenário: nos 

Estados mais ricos e desenvolvidos era observado um atendimento elevado, com participação 

local e estadual relevante, capaz de assemelhar-se a um programa social. Já nos demais 15 

Estados da Federação, notava-se um programa com recursos fundamentalmente advindos da 

ajuda externa, com participações locais e estaduais insignificantes, quando não inexistentes 

(COIMBRA, 1982). 

A partir de 1972, ocorreu a criação do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição - 

INAN, autarquia vinculada ao Ministério da Saúde. Os programas passam, então, a ser 

centralizados, sendo extinta a CNA e suas atribuições transferidas para o INAN (COIMBRA, 

1982). 

Em 1983, pela lei nº 7091 de 18 de abril, o gerenciamento do PNAE foi transferido para 

Fundação de Apoio ao Estudante - FAE, autarquia vinculada ao Ministério da Educação, que 

era responsável também pelo financiamento e pelo planejamento mantendo centralizado o 

processo de aquisição de gêneros alimentícios (BRASIL, 1983). 

 O sistema centralizado de aquisição dos alimentos para o PNAE absorveu o maior 

volume dos recursos financeiros do Programa e apresentou distintos problemas, entre eles: 

dificuldade no fornecimento e armazenamento dos alimentos; elevação dos custos; 

alimentação não condizente com os hábitos dos alunos, municípios com dificuldade em 

relação à prestação de contas. 
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Ante os distintos problemas apresentados pela gestão centralizada do PNAE, iniciou-

se a discussão sobre a possibilidade de se promover a descentralização do Programa. Em 

1986, surgem processos de descentralização nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo; 

Secretarias Estaduais de Educação e de Planejamento passaram a coordenar o programa, 

encarregando-se do seu gerenciamento e articulação com as Prefeituras. Às instâncias 

estaduais competiam as funções de compras, capacitação de pessoal, controle, supervisão e 

provimento de apoios (SPINELLI; CANESQUI, 2002). 

Somente em 1994, a descentralização do PNAE oficializou-se, com base na Lei n° 

8.913/94. Inicialmente restringiu-se às capitais e, a seguir, às cidades com mais de 50 mil 

habitantes e aos municípios que haviam passado pela experiência anterior por iniciativa da 

FAE, entre 1986 e 1989. A meta da FAE era promover a descentralização em todos os 

municípios brasileiros, ficando estes responsáveis pela aquisição, armazenamento e 

distribuição dos alimentos. A adesão dos municípios à descentralização era voluntária, uma 

vez comprovada as condições de infraestrutura e de recursos humanos, a capacidade 

administrativa e o funcionamento do Conselho de Alimentação Escolar (SPINELLI; 

CANESQUI, 2002). 

Ressalta-se que a Lei N° 8.913/94 definiu inclusive novos papéis para os âmbitos 

federal, estadual e municipal. A Medida Provisória n° 1.784, de 14 de dezembro de 1998, 

reeditada em 2 de junho de 2000 sob o número 1.979-19, definiu os mecanismos de 

transferência direta de recursos financeiros para as Entidades Executoras e conferiu aos 

Conselhos de Alimentação Escolar – CAE a atribuição de fiscalizar e analisar as prestações de 

contas das Entidades Executoras. Essas medidas permitiram a aceleração do processo de 

descentralização do Programa até a esfera municipal. 

Com a descentralização do PNAE, os recursos financeiros federais são repassados aos 

municípios em parcelas que se destinam exclusivamente à aquisição de gêneros alimentícios. 
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Os custos operacionais do programa - transporte, armazenagem, pessoal, material para a 

cozinha - ficam sob a responsabilidade do Estado ou do Município (SPINELLI; CANESQUI, 

2002). 

A Lei n° 9649, de 27 de maio de 1998, transfere as competências da FAE para o 

FNDE, e este dá continuidade à descentralização. 

Atualmente o PNAE é coordenado, em âmbito federal, pelo FNDE, órgão do 

Ministério da Educação. Em se tratando das Unidades Federadas, o Programa é executado 

pelas Secretarias Estaduais de Educação e nos municípios pelas Secretarias Municipais de 

Educação. Além dessas instituições, participam também os CAEs e os Tribunais de Contas da 

União, Estados, Distrito Federal e órgãos fiscalizadores das contas dos municípios.  

Os progressos alcançados pelo PNAE dizem respeito especialmente ao seu caráter de 

cobertura universal, atendendo a população escolar em todos os municípios brasileiros, e ao 

processo de descentralização que tem propiciado melhoria na qualidade dos produtos e 

agilizado a distribuição dos alimentos (COUTINHO, 2002). 

Nesse sentido, grande avanço do Programa foi a publicação da Lei nº 11.947, de 16 de 

junho de 2009, que visa a contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, 

a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos 

alunos, por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que 

cubram as necessidades nutricionais dos discentes durante o período letivo. 

Foram também inseridas na lei supracitada as seguintes diretrizes da alimentação 

escolar:  

I - o emprego da alimentação adequada, compreendendo o uso de alimentos variados, 

seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, contribuindo 

para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do rendimento escolar, 
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em conformidade com a sua faixa etária e seu estado de saúde, inclusive dos que necessitam 

de atenção específica; 

II - a inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e 

aprendizagem que perpassa pelo currículo escolar, abordando o tema alimentação e nutrição e 

o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida, na perspectiva da segurança alimentar e 

nutricional; 

III - a universalidade do atendimento aos alunos matriculados na rede pública de 

educação básica; 

IV - a participação da comunidade no controle social, no acompanhamento das ações 

realizadas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios para garantir a oferta da 

alimentação escolar saudável e adequada; 

V - o apoio ao desenvolvimento sustentável com incentivos para a aquisição de 

gêneros alimentícios diversificados, produzidos em âmbito local e preferencialmente pela 

agricultura familiar e pelos empreendedores familiares rurais, priorizando-se as comunidades 

tradicionais indígenas e remanescentes de quilombos; 

VI - o direito à alimentação escolar, visando a garantir segurança alimentar e 

nutricional dos alunos, com acesso de forma igualitária, respeitando-se as diferenças 

biológicas entre idades e condições de saúde dos alunos que necessitem de atenção específica 

e aqueles que se encontram em vulnerabilidade social. 

Atualmente o Programa atende, de forma descentralizada, cerca de 46 milhões de 

alunos matriculados na educação infantil, no ensino fundamental e ensino de jovens e adultos 

das escolas públicas e filantrópicas, bem como os alunos matriculados em escolas indígenas e 

outras localizadas em áreas remanescentes de quilombos.  



 19 

Baseado no Censo Escolar, o FNDE transfere aos Estados e Municípios recursos 

financeiros a serem utilizados na aquisição de gêneros alimentícios dos alunos matriculados 

(BRASIL, 2009), assim distribuídos: 

- nas creches, escolas indígenas e escolas quilombolas R$ 0,60 por aluno/ dia;   

- na pré-escola, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos R$ 

0,30 por aluno/ dia;   

- no programa mais educação (escola integral) R$ 0,90 por aluno/ dia.   

Para o atendimento desses alunos, o FNDE transfere aos Estados, Municípios e ao 

Distrito Federal cerca de R$ 1,5 milhão por ano, com vistas a atingir seus objetivos, princípios 

e diretrizes (BRASIL, 2009), como se segue. 

Os Estados e os Municípios definem a forma de gestão do programa de alimentação 

escolar, baseados no grau de organização para promover a execução do PNAE podendo ser 

(BRASIL, 2009): 

- centralizada: quando os Estados e os Municípios compram e distribuem os gêneros 

alimentícios para as escolas; 

            - escolarizada ou descentralizada: quando os Estados e os Municípios transferem os 

recursos financeiros recebidos do FNDE para as escolas adquirirem os gêneros alimentícios.      

            Nesse contexto, dentro da gestão descentralizada existe uma subdivisão denominada 

gestão semidescentralizada, caracterizada pela divisão da aquisição dos gêneros alimentícios; 

assim, os Municípios e os Estados compram os alimentos não-perecíveis, os quais são 

encaminhados à escola e repassam o recurso para que ela adquira os gêneros alimentícios 

perecíveis. 

Algumas entidades executoras optam por terceirizar a produção da alimentação escolar 

contratando uma empresa específica para essa finalidade. 
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A Secretaria de Educação dos Estados e Municípios tem como responsabilidade 

efetuar a contratação do nutricionista responsável-técnico pelo Programa, bem como dos demais 

nutricionistas lotados no setor de alimentação escolar. Entre as competências técnicas desses 

profissionais enfatizam-se as seguintes ações: coordenar o diagnóstico e o monitoramento do 

estado nutricional dos estudantes; planejar o cardápio da alimentação escolar de acordo com a 

cultura alimentar, o perfil epidemiológico da população atendida e a vocação agrícola da região; 

acompanhar desde a aquisição dos gêneros alimentícios até a produção e a distribuição da 

alimentação com foco no controle de qualidade; propor e realizar ações de educação alimentar 

e nutricional nas escolas (BRASIL, 2009).  

Desse ponto de vista, o grande avanço na área de alimentação e nutrição do PNAE foi 

a regulamentação para a aquisição de alimentos segundo suas características nutricionais, 

sendo proibida a aquisição de bebidas com baixo teor nutricional, tais como: refrigerantes, 

refrescos artificiais e outras bebidas similares, sendo também restrito o uso de alimentos ricos 

em açúcar, gorduras, sal (BRASIL, 2009). 

Por conseguinte, todas as escolas brasileiras devem fornecer no mínimo uma refeição 

balanceada aos alunos conforme regulamentação a seguir: quando oferecido uma refeição aos 

estudantes o cardápio deve contemplar, no mínimo, 20% (vinte por cento) das necessidades 

nutricionais diárias dos alunos matriculados na educação básica, em período parcial; e no 

mínimo, 30% (trinta por cento) das necessidades nutricionais diárias dos alunos matriculados 

em escolas localizadas em comunidades indígenas em áreas remanescentes de quilombos. O 

FNDE determinou também o aporte calórico, de carboidrato, de lipídios e protéico da 

alimentação escolar, assim como, as quantidades de fibras, vitaminas (A e C) e minerais (Ca, 

Fe, Mg, Zn) (BRASIL, 2009; VIEIRA et al, 2008). 

Com a intenção de obter uma adequada execução do Programa nos Estados e 

Municípios brasileiros, definiu-se na Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, que o FNDE 

realizará auditagem da aplicação dos recursos nos Estados, Distrito Federal e Municípios, a 
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cada exercício financeiro, por sistema de amostragem. Para tanto, poderá requisitar o 

encaminhamento de documentos e demais elementos necessários ao referido procedimento 

ou, ainda, delegar competência a outro órgão ou entidade estatal para fazê-lo. 

Definiu-se também em seu Art. 9º que o FNDE, os órgãos de controle externo e 

interno federal, estadual e municipal criarão, segundo suas competências próprias ou na forma 

de rede integrada, mecanismos adequados à fiscalização e ao monitoramento da execução do 

PNAE. Então, esses órgãos ficam autorizados a realizar convênios ou acordos em regime de 

cooperação para auxiliar e aperfeiçoar o controle do programa. Foram também definidas 

algumas competências do FNDE no que tange ao monitoramento do PNAE, entre as quais 

podem ser citadas: estabelecimento de normas gerais de planejamento, execução, controle, 

monitoramento e avaliação do PNAE; prestação de orientações técnicas gerais aos Estados, 

Distrito Federal e Municípios para o bom desempenho do PNAE; e cooperação no processo 

de capacitação dos recursos humanos envolvidos na execução do PNAE e no controle social 

(BRASIL, 2009). 

Sendo assim, observa-se que o PNAE é responsável tanto pela regulamentação de sua 

execução quanto pelo monitoramento das Entidades Executoras que recebem o recurso do 

FNDE com vistas a obter uma alimentação saudável e segura no ambiente escolar. Desse 

modo, a Coordenação Geral do PNAE criou a Coordenação de Monitoramento do Programa, 

tendo como pressuposto o processo de descentralização do PNAE realizado em 1997; tal 

processo desencadeou um aumento da demanda por assessoria técnica no gerenciamento do 

Programa, principalmente no que se refere ao seu planejamento e execução (COELHO et al, 

1999). 

Segundo os autores citados anteriormente, a descentralização da alimentação escolar 

possibilitou maior autonomia no seu planejamento e na aquisição de gêneros alimentícios. 
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Porém, muitas escolas oferecem aos alunos refeições sem o preparo adequado tanto em 

termos técnicos quanto operacionais.   

Nesse contexto, os técnicos do PNAE e algumas Universidades Federais exercem o 

monitoramento in loco, em todo território nacional, visando ao aprimoramento da 

operacionalização do Programa e ao fiel cumprimento de seus normativos legais.  Entre os 

pontos monitorados nas visitas, destacam-se os parâmetros referentes ao processo de 

armazenamento e produção segura dos alimentos no que tange ao controle de qualidade das 

refeições. 

Dado que a promoção da alimentação segura no ambiente escolar vem sendo 

fortemente recomendada por órgãos nacionais, e que os processos de armazenamento e 

produção são complexos e peculiares, fazem-se necessários sérios cuidados desde a aquisição 

do alimento até o momento de sua distribuição aos alunos.  Para o alcance das recomendações 

de uma alimentação segura, é indispensável que os técnicos do PNAE estejam aptos a orientar 

os Estados, Municípios e respectivas escolas acerca da adequada manipulação dos alimentos, 

segundo parâmetros estabelecidos por órgãos reguladores do controle de qualidade desses 

gêneros. É importante também que os técnicos tenham subsídios sobre a execução do PNAE 

nos Estados e Municípios brasileiros, principalmente no que tange ao controle de qualidade 

dos alimentos, com vistas a oferecer orientações educativas adequadas à promoção de uma 

alimentação segura no ambiente escolar. 

 

2.2 Controle de qualidade dos alimentos  

No Brasil, país de amplitude continental, o panorama alimentar é complexo e peculiar. 

Fatores geográficos e as culturas dos povos negros, indígenas e brancos, associados à 

religiosidade popular, conduzem à diversidade de hábitos alimentares na forma de 
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manipulação dos alimentos e significados da alimentação, entre outros pontos característicos 

de cada região brasileira (CHAVES et al, 2009). 

Sabe-se que os alimentos podem ter um efeito benéfico ou maléfico sobre a saúde da 

população, particularmente no que se refere à escolha dos gêneros para compor a alimentação 

de uma família, a forma de produção e o modo de manipulá-los. Por isso, a proteção da saúde 

pública envolve também o controle de qualidade dos alimentos (FILHO et al, 2010). 

Quando um alimento provoca efeito maléfico à saúde pública, pode ocorrer o que se 

denomina uma Doença Transmitida por Alimento - DTA, sendo essa conceituada quando 

algum contaminante - de origem biológica, química ou física - estranho ao alimento seja 

nocivo à saúde humana ou comprometa a integridade do cidadão (BRASIL, 2004; 

VEDOVATO, 2010). Segundo a Organização Mundial de Saúde - OMS, estimar a incidência 

de DTAs ainda é um obstáculo mundial, sejam as intoxicações ou toxi-infecções alimentares. 

Apenas em 2005, cerca de 1,8 milhão de pessoas morreram de diarreias; grande parte desses 

casos pode ser atribuída à contaminação da água potável e dos alimentos. Além disso, a 

diarreia é uma das principais causas de desnutrição em lactentes e pré-escolares, sendo esse 

público atendido pelo PNAE (WHO, 2007; BRASIL, 2009).    

         Em 1994, nos Estados Unidos, um surto de Salmonelose, oriundo do consumo de 

sorvete, contaminou 224 mil pessoas; já em 1998, na China, 300 mil pessoas apresentaram um 

surto de hepatite A devido à contaminação por um molusco. Nos países industrializados, cerca 

de 30 % da população anualmente é atingida por Doenças Transmitidas por Alimentos 

(WHO, 2007). 

Segundo o Ministério da Saúde, entre 1999 a 2010 foram notificados 6.971 surtos, 

com 1.804.932 pessoas expostas e 88 óbitos. Em relação à distribuição dos surtos nas regiões 

brasileiras, 48,7% foram notificados na região Sul, 32,3% na região Sudeste, 10,2% no           

Nordeste, 6,6% no Centro-Oeste e 2,1% na região Norte. Dos surtos com informações sobre o 
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alimento envolvido, 22,2% são ocasionados por alimentos com ovos crus ou mal cozidos na 

composição, seguidos por alimentos mistos (ex: lasanha, feijoada) com 17,2%, carnes 

vermelhas (11,6%) e sobremesas (10,7%) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). 

A problemática das intoxicações alimentares apresenta um amplo espectro de 

malefícios gerados por um microrganismo infectante, podendo causar desde uma simples 

indisposição ou urticária, no caso de intoxicação aguda, até o possível desenvolvimento de 

câncer e nefropatias, no caso de intoxicações crônicas. Cabe ainda citar a ingestão de 

alimentos contaminados por algumas cepas de Aspergillus sp., podendo ocasionar o 

desenvolvimento de alguns tipos de câncer (ALMEIDA et al,  2008). 

Conforme Ministério da Saúde, os principais agentes etiológicos dos surtos de 

Doenças Transmitidas por Alimentos estão descritos no quadro abaixo (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2010): 

Quadro 1: Principais agentes etiológicos dos surtos de Doenças Transmitidas por 

Alimentos - DTAs no Brasil entre 1999 a 2009. 

 

Agente etiológico 

Salmonella spp 42,5 % 

Staphylococcus spp 20,5 % 

Bacillus cereus 7,0 % 

Clostridium perfringens 4,9 % 

Salmonella Enteritidis 4,1 % 

Shigella spp 2,7 % 

Outros agentes 18 % 

Total  100% 

Fonte: Ministério da Saúde, 2009. 

As causas fundamentais da DTAs estão relacionadas à existência de falha durante o 

processo de produção do alimento, entre as quais se destacam: higiene inadequada do 

ambiente, alimentos, mãos do manipulador, utensílios e equipamentos; técnicas incorretas de 

armazenamento, manipulação e conservação do alimento; temperatura e tempo inadequados 
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durante a conservação da matéria-prima, manipulação do alimento, exposição e distribuição 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010; VEDOVATO, 2010). 

A maior faixa etária acometida por DTAs é de 20 a 49 anos, porém, os casos mais 

graves ocorrem com crianças, adolescentes e idosos, os quais pertencem a uma população de 

alto risco de saúde, devido à debilidade e/ou imaturidade do sistema imunológico. Seguem-se 

dados acerca da incidência de DTAs no Brasil (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). 

Grafico 1: Doentes e incidência de DTAs por faixa etária, Brasil 1999 a 2009.  

 

Fonte: Ministério da Saúde, 2009. 

Sabe-se que a formação dos hábitos alimentares é um processo que se inicia desde o 

nascimento com as práticas introduzidas nos primeiros anos de vida pelos pais e escolas. Por 

isso, a importância de oferecer, principalmente às crianças, alimentos seguros e saudáveis, 

com vistas a evitar a incorporação de hábitos alimentares inadequados, os quais, quando 

estabelecidos na infância e na adolescência se manifestam na vida adulta, provocando maior 

risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, hipertensão, obesidade, diabetes, entre 

outras (BARBOSA, 2004). 

Com relação aos locais onde os surtos de DTAs ocorrem, nota-se que as instituições 

de ensino encontram-se em 3º lugar, conforme se segue: 
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Quadro 2: Locais de ocorrência de surtos de DTAS no Brasil entre 1999 a 2009. 

Local de ocorrência Nº de surtos  % 

Residências  2149 45,4 

Restaurantes  938 19,8 

Instituições de ensino  502 10,6 

Outros 414 8,7 

Refeitórios  358 7,5 

Festas  269 5,7 

Unidades de saúde  82 1,7 

Vendedores 

Ambulantes  

23 0,5 

Fonte: Ministério da Saúde, 2009. 

Os dados apresentados demonstram a necessidade e a importância de o PNAE investir 

no monitoramento desse Programa, visando à formação de todos os técnicos que atuam em 

sua execução, tendo como agente primordial os técnicos lotados no FNDE, os quais atuam 

multiplicando informações referentes ao controle de qualidade nos Estados e Municípios 

brasileiros. 

Em 2006, o Ministério da Saúde, juntamente com o Ministério da Educação, 

publicaram a Portaria nº 1.010 que institui as diretrizes para a promoção da alimentação 

saudável nas escolas de educação infantil, fundamental e nível médio das redes pública e 

privada, em âmbito nacional; traz também medidas para transformar o ambiente escolar em 

um espaço de valorização da cultura alimentar, permitir a oferta de alimentos mais saudáveis 

e propiciar que crianças e jovens optem por escolhas alimentares mais adequadas. Entre os 

eixos mencionados nessa Portaria destaca-se o “estímulo à implantação de boas práticas de 

manipulação de alimentos nos locais de produção e fornecimento de serviços de alimentação 

do ambiente escolar”. Assim sendo, tal medida vem consolidar a necessidade de se 

concretizarem ações e investimentos na área de controle de qualidade com foco no ambiente 

escolar.   

Dado o enfoque em discussão, cabe destacar que o conceito de qualidade de alimentos 

é complexo, tendo distintas vertentes.  Para as revistas de nutrição, esse conceito de qualidade 
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significa uma boa saúde; por ele se correlaciona a saúde a um consumo de alimentos 

nutritivos em qualidade suficiente para suprir os requerimentos nutricionais de cada 

indivíduo. Já para os toxicologistas, qualidade quer dizer segurança no plantio dos alimentos, 

os quais devem ser inofensivos à saúde. Por considerar que ambos os conceitos estão corretos, 

neste trabalho será utilizado o termo controle de qualidade dos alimentos relacionado à 

sanidade microbiológica dos alimentos, ou seja, às Boas Práticas de Fabricação 

“procedimentos que devem ser adotados por serviços de alimentação a fim de garantir a 

qualidade higiênico-sanitária dos alimentos” (FILHO et al, 2010; BRASIL, 2004). 

A preocupação com a qualidade e sanidade dos alimentos inicia-se na elaboração da 

matéria prima, passa pela manipulação industrial, segue pelo transporte e se completa no 

armazenamento e exposição ao consumo dos alimentos.  Para que o ciclo citado seja efetivo, é 

necessário sempre considerar a relação que os alimentos têm com a saúde das pessoas. Nesse 

sentido, o melhor sistema de proteção é o que envolve duas formas de controle: o primeiro 

refere-se à responsabilidade dos manipuladores em preparar alimentos que não sejam 

prejudiciais à saúde das pessoas; o segundo refere-se ao monitoramento das agências 

reguladoras brasileiras em assegurar que a indústria realmente realize o seu trabalho e, de 

fato, produza alimentos sem contaminantes. 

A regulamentação e o monitoramento do controle de qualidade dos alimentos são 

efetuados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, órgão vinculado ao 

Ministério da Saúde.  

Com objetivo de padronizar os procedimentos de Boas Práticas para serviços de 

manipulação a fim de garantir as condições higiênico-sanitárias do alimento preparado, a 

ANVISA regulamentou distintos normativos sobre o assunto. Inicialmente as Boas Práticas 

de Fabricação foram implantadas nessa área na década de 1970. Elas tornaram-se 

obrigatórias para a produção industrial de alimentos em 1993, quando foram publicadas as 
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Portarias n° 1428/93 e n°326/97, do Ministério da Saúde. Atualmente a legislação em vigor é 

a RDC n° 216, instituída em 15 de setembro de 2004, que também deve ser adotada para a 

produção de alimentos na escola (TOMICH, 2005; TAVOLARO, et al, 2006; BRASIL, 

2004). 

A RDC n° 216 se aplica aos serviços de alimentação que realizam atividades, como: 

manipulação, preparo, fracionamento, armazenamento, distribuição, transporte, exposição à 

venda e entrega de alimentos preparados para o consumo, entre os quais se incluem cantinas, 

bufês, comissarias, confeitarias, cozinhas industriais, delicatessens, lanchonetes, padarias, 

pastelarias, restaurantes, rotisserias e congêneres. Pelo fato de as escolas realizarem 

procedimentos relacionados à manipulação dos alimentos, seja no preparo ou na simples 

distribuição; elas devem seguir os procedimentos contidos nessa resolução (BRASIL, 2004). 

 

Como mencionado, as Boas Práticas para Serviços de Alimentação são apresentadas 

na RCD, n° 216 e interpretadas por distintos pesquisadores da área do seguinte forma: 

 

a) Edificação, instalações, equipamentos, móveis e utensílios 

A edificação e as instalações devem estar dispostas de forma a possibilitar o fluxo 

linear da manipulação dos alimentos evitando assim a contaminação cruzada. Devem também 

facilitar o procedimento de limpeza, ser revestidas de material liso, impermeável, lavável, 

livres de rachaduras, trincas, goteiras, vazamentos, infiltrações, descascamentos e bolores 

(BRASIL, 2004). 

As portas e janelas devem estar ajustadas aos batentes, sendo as portas dotadas de 

fechamento automático. Todas as aberturas externas devem ser providas de telas milimétricas, 

removíveis para limpeza (LOPES, 2004) 

Já o abastecimento de água deve dispor de conexões com rede de esgoto ou fossa 

séptica, contendo caixas de gorduras e esgoto fora da área de preparo de alimentos. As áreas 
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internas e externas do estabelecimento devem estar ausentes de objetos em desuso e animais 

(BRASIL, 2004). 

Com relação à iluminação e à ventilação, essas devem proporcionar um ambiente claro 

e ventilado a fim de contribuir para a saúde dos funcionários, sendo que o fluxo de ar não 

deve incidir diretamente no alimento (BRASIL, 2004). 

 As instalações sanitárias utilizadas pelos funcionários não podem ter acesso direto 

com a área de preparo de alimentos e devem contemplar todos os instrumentos necessários à 

higienização do manipulador. É necessário haver também lavatórios exclusivos para 

higienização das mãos na área de preparo do alimento (CAMPOS, 2009). 

 

b) Higienização de instalações, equipamentos, móveis e utensílios  

O significado de higiene está relacionado com “limpeza”, “assepsia”, ou seja, com a 

ausência de microorganismos, sem o risco de contaminação alimentar.  Para se obter uma 

adequada higiene, os equipamentos, móveis e utensílios devem possuir apropriado estado de 

conservação, sendo que, em sua composição, não contenham substâncias tóxicas ou que 

causem odores e sabores aos alimentos. Devem ser dimensionados a fim de possibilitar a 

elaboração adequada do cardápio planejado (BRASIL, 2004). 

De acordo com Hazelwood; Mclean (1994), não se deve utilizar material à base de 

madeira dentro da área de manipulação, visto que são compostos por substâncias absorventes 

levando-se ao acúmulo de bactérias. 

As operações de limpeza e desinfecção dos equipamentos devem ser registradas em 

planilhas específicas, sendo compostas de remoção dos resíduos, enxágue e desinfecção, 

utilizando-se produtos reconhecidos pelo Ministério da Saúde. Destaca-se que a área de 

preparo do alimento deve ser higienizada quantas vezes forem necessárias e todos os produtos 

de limpeza devem estar identificados e armazenados em local próprio (BRASIL, 2004). Já os 
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utensílios dos procedimentos de higienização devem ser utilizados apenas para esse fim, e os 

funcionários destinados a realizar esses procedimentos devem estar uniformizados 

distintamente dos manipuladores de alimentos (BRASIL, 2004). 

 

 c) Controle integrado de vetores e pragas urbanas 

Pragas urbanas são denominadas espécies de insetos, mamíferos, aves, roedores, entre 

outros, que se instalam em ambientes onde se acumulam matéria prima. Grande parte das 

pragas provoca contaminação alimentar, por isso a necessidade de todo estabelecimento 

possuir um sistema para controlá-las (SILVA Jr, 1995). 

             Conforme a RCD 216 (2004), o Controle integrado de pragas consiste em um 

 sistema que incorpora ações preventivas e corretivas destinadas a impedir a 

atração, o abrigo, o acesso e ou a proliferação de vetores e pragas urbanas que 

comprometam a qualidade higiênico-sanitária do alimento.  

 

 Entre as ações preventivas enfatizam-se as seguintes: uso de ralos sinfonados, 

fechamento automático das portas, uso de telas em janelas, utilização de borracha para vedar 

frestas das portas, armazenamento correto dos alimentos etc. (LOPES, 2004). 

Quando as medidas preventivas empregadas não forem eficientes, deve-se adotar o 

controle químico realizado por empresas especializadas (BRASIL, 2004). 

d) Abastecimento de água  

A água é o instrumento fundamental para que seja realizada a manipulação dos 

alimentos. A utilização de água com qualidade microbiológica insatisfatória pode colocar em 

risco a saúde de consumidores; um dos pontos críticos da água está relacionado à poluição por 

resíduo fecal, notadamente se há presença do grupo de bactéria “coliforme” (ANDRADE; 

MACEDO, 1996; CRISTOVÃO et al, 1974). Por isso, na manipulação dos alimentos deve-se 

utilizar apenas água potável. Quando a água for armazenada em reservatório, este deve estar 

em adequadas condições de uso; ou seja, livre de rachaduras, vazamentos, infiltrações, 

descascamentos entre outras características que evitam a contaminação da água. A 
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higienização do reservatório deve ocorrer em um intervalo máximo de seis meses, sendo 

registrada em planilha específica (BRASIL, 2004). 

 

e) Manejo de resíduos 

Os resíduos de alimentos devem ser colocados em recipientes íntegros e identificados, 

compostos de material de fácil higienização e de capacidade suficiente para o armazenamento 

dos resíduos, sendo que os coletores presentes na área de preparo dos gêneros alimentícios 

devem possuir dispositivo automático de abertura (CAMPOS, 2009). 

 

f) Manipuladores 

Para manipular o alimento faz-se necessário o registro do controle de saúde do 

manipulador; este não pode apresentar lesões na pele ou sintomas de enfermidades que 

possam contaminar o alimento. É necessário também que o manipulador mantenha o asseio 

pessoal, como por exemplo: uniforme limpo, cabelos presos e protegidos por redes ou tocas, 

ausência de barba, unhas curtas e sem esmalte, ausência de adornos pessoais e maquiagem 

(SILVA Jr, 1995). 

Quanto à higiene das mãos, os manipuladores devem lavá-las sempre que necessário a 

fim de manter a inocuidade dos alimentos, em situações tais como: antes de iniciar a 

manipulação; após interrupções do serviço; ao manipular alimentos crus e preparados; após o 

uso de sanitários etc.. Destaca-se que esses profissionais não devem fumar, espirrar, comer, 

tossir, manipular dinheiro ou outros atos que contaminem os alimentos durante o preparo 

(BRASIL, 2008). 

Os manipuladores devem ser capacitados periodicamente sobre higiene pessoal, 

manipulação higiênica dos alimentos e em doenças transmitidas por alimentos;                                 

tal capacitação deve ser registrada mediante documentação comprobatória (BRASIL, 2004). 
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De acordo com Germano e cols (2000), a maioria dos manipuladores necessita de 

formação sobre os cuidados higiênicos sanitários, pelo fato de desconhecerem a possibilidade 

de serem portadores de microorganismos que causem a contaminação alimentar. 

 

g) Matérias-primas, ingredientes e embalagens 

 O processo de aquisição de matérias-primas inicia-se com a definição de critérios para 

a escolha de fornecedores, ingredientes e embalagens. Os fornecedores devem oferecer 

condições propícias ao transporte dos alimentos, como: higiene adequada e temperatura 

controlada (BRASIL, 2008). 

 Ao receber as matérias-primas estas devem ser conferidas observando-se se as 

embalagens estão íntegras, em temperatura adequada, se a rotulagem dos alimentos está 

completa, entre outros pontos (SILVA Jr, 1995; BRASIL, 2004). 

 O armazenamento das matérias-primas deve ocorrer sobre paletes, estrados e 

prateleiras, em local limpo e organizado, e os gêneros alimentícios devem estar identificados, 

sendo que, na utilização de tais alimentos, é imprescindível respeitar o prazo de validade, 

utilizando-se primeiramente os que apresentam validade próxima ao vencimento. Salienta-se 

que a organização dos alimentos no estoque deve ocorrer de forma a garantir um espaçamento 

mínimo necessário à adequada ventilação e à limpeza. Como mencionado, os paletes, estrados 

e prateleiras devem ser compostos por material liso, impermeável, resistente e lavável 

(BRASIL, 2008). 

 

h) Preparação do alimento 

Segundo a RCD 216 (2004), a manipulação de alimentos consiste em 

operações efetuadas sobre a matéria-prima para obtenção e entrega ao consumo 

do alimento preparado, envolvendo as etapas de preparação, embalagem, 

armazenamento, transporte, distribuição e exposição a venda. 
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 Ressalta-se que, neste trabalho, o termo manipulação será utilizado com vistas a 

caracterizar apenas o preparo do alimento. Logo, torna-se indispensável adotar procedimentos 

que impeçam a contaminação cruzada, como o contato direto entre alimentos crus, 

semipreparados, cozidos e prontos para o consumo (BRASIL, 2008). 

Para Figueiredo (1999), têm-se como principais fontes de contaminação cruzada: 

contaminação entre produtos crus e cozidos; contato de gênero alimentício com água não 

potável ou produtos insalubres; contato com substâncias tóxicas não alimentícias; contato com 

partículas aerotransportadas; enfermidades de manipuladores; objetos estranhos aos alimentos 

e animais daninhos.  

Para a realização do descongelamento de alimentos deve-se proceder da seguinte 

forma: sob refrigeração, com temperatura inferior a 5° Celsius ou em forno de microondas 

quando submetido imediatamente ao processo de cocção. Assim, fica vedado o 

recongelamento de alimentos (BRASIL, 2004). 

Os gêneros alimentícios perecíveis devem ser expostos à temperatura ambiente 

somente pelo tempo mínimo para a realização do procedimento de preparo da receita a ser 

desenvolvida. Quando houver sobra de matéria-prima, esta deve ser devidamente envasada e 

armazenada, sendo necessário identificá-la com, no mínimo, as seguintes informações: 

designação do produto, data do fracionamento e prazo de validade (BRASIL, 2004). 

Os alimentos passíveis de cocção precisam ser submetidos à temperatura mínima de 

70° Celsius em todas as partes do alimento. Caso seja necessário utilizar temperatura inferior, 

esta deve estar aliada ao tempo de cocção. Quando for utilizado procedimento de fritura, a 

temperatura do óleo não deve ultrapassar a 180° Celsius (BRASIL, 2004). 

Se necessário, os alimentos que passaram por cocção podem ser conservados a quente, 

em temperatura superior a 60° Celsius por, no máximo, 6 horas, sendo permitida também a 
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conservação sob refrigeração, desde que o alimento seja submetido a procedimento de 

resfriamento (BRASIL, 2004; BRASIL, 2008). 

Para a realização do resfriamento de um alimento preparado deve-se observar o 

seguinte procedimento: a temperatura do alimento deve ser reduzida de 60° Celsius para 10° 

Celsius em apenas duas horas. Logo em seguida, ele deverá ser refrigerado em temperatura 

inferior a 5° Celsius ou congelado a temperatura igual ou inferior a -18° Celsius. Os alimentos 

preparados e conservados em temperatura inferior a 4° Celsius poderão ser consumidos em, 

no máximo, 5 dias; caso o alimento seja conservado em temperatura entre 4° e 5° Celsius o 

prazo para o consumo deverá ser reduzido (BRASIL, 2004). 

Por fim, os alimentos consumidos crus deverão passar por higienização com produtos 

regulamentados pelo Mistério da Saúde, a fim de diminuir o grau de contaminação (SILVA 

Jr, 1995; BRASIL, 2004). 

 

i) Armazenamento e transporte do alimento preparado  

Todos os alimentos preparados e armazenados devem ser identificados com, no 

mínimo, os seguintes dados: designação do produto, data de preparo e prazo de validade. 

Quanto ao transporte do alimento preparado, este deve ocorrer em veículos designados para 

esse fim, sendo que a temperatura do alimento deve ser monitorada nessa etapa (BRASIL, 

2004). 

 

j) Exposição ao consumo do alimento preparado  

Existem escolas que optam por realizar a distribuição do alimento em refeitórios, 

sendo que estes devem ser mantidos sempre organizados e em adequadas condições 

higiênico-sanitárias. Os manipuladores devem utilizar luvas descartáveis para a manipulação 
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do alimento preparado e os equipamentos utilizados na distribuição devem estar devidamente 

dimensionados ao tipo de serviço a ser utilizado (BRASIL, 2004). 

 

k) Documentação e registro  

Os serviços de alimentação devem dispor de “Manual de Boas Práticas de 

Fabricação”, sendo esse um documento que descreve as operações realizadas pelo 

estabelecimento e deve conter, no mínimo, informações, tais como: os requisitos higiênico-

sanitários dos edifícios, a manutenção e higienização das instalações, dos equipamentos e 

utensílios, o controle de água de abastecimento, o controle integrado de vetores e pragas 

urbanas, a capacitação de profissional, o controle da higiene e saúde dos manipuladores, o 

manejo de resíduos, o controle e garantia de qualidade do alimento preparado. É necessário 

também dispor de Procedimentos Operacionais Padronizados. Todos esses documentos 

devem estar acessíveis aos funcionários relacionados à manipulação dos alimentos e das 

autoridades sanitárias (BRASIL, 2004). 

Os Procedimentos Operacionais Padronizados são aqueles que estabelecem instruções 

sequenciais para a realização de operações rotineiras e específicas na manipulação de 

alimentos, relacionados aos seguintes itens (BRASIL, 2004): 

- higienização de instalações, equipamentos e móveis e reservatórios: contem 

informações sobre método de higienização, princípio ativo a ser selecionado e sua 

diluição, tempo de contato dos agentes químicos a serem utilizados no processo de 

higienização, entre outros tópicos; 

- controle integrado de vetores e pragas urbanas: contempla medidas a serem 

adotadas a fim de evitar a atração, abrigo, acesso ou proliferação de vetores e pragas; 

- higiene e saúde dos manipuladores: apresenta informações referentes à 

assepsia das mãos, presença de lesões, enfermidades ou suspeita de problema de saúde 



 36 

que possam comprometer a qualidade microbiológica do alimento; constam também 

dados sobre o programa de capacitação dos manipuladores em higiene, como: carga 

horária, conteúdo programático, frequência de sua realização e registro de participação 

dos manipuladores. 

 

l) Responsabilidade 

 Os responsáveis pela manipulação dos alimentos devem ser capacitados em, no 

mínimo, os seguintes assuntos: contaminação alimentar, doenças transmitidas por alimentos, 

manipulação higiênica dos alimentos e Boas Práticas (BRASIL, 2004). 

 

2.2.1 Controle de qualidade dos alimentos no PNAE 

             O PNAE realiza repasse financeiro aos Estados, Municípios e Distrito Federal, a fim 

de contribuir para a oferta de refeições aos escolares. Em sendo assim, foram regulamentados 

pela Resolução /CD/FNDE Nº 38, de 16 de julho de 2009, tópicos específicos sobre o 

controle de qualidade da alimentação escolar. Destaca-se que a Resolução citada é o único 

instrumento regulamento pelo FNDE sobre o controle de qualidade do PNAE, sendo esse o 

órgão responsável, no Brasil, por regulamentar ações especificas na área de controle de 

qualidade para esse Programa. Quanto às normas de controle de qualidade estabelecidas pela 

ANVISA, também utilizadas nas cozinhas escolares, foi realizada vasta revisão bibliográfica 

no item 2.2. Seguem-se os pontos abordados pela Resolução /CD/FNDE Nº 38, de 16 de julho 

de 2009. 

          Inicialmente a resolução em questão ressalta que os produtos a serem adquiridos para o 

PNAE deverão atender a legislação vigente da ANVISA, do Ministério da Saúde e do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Define também que os Municípios e as 

Secretarias de Estado de Educação devam assinar um documento denominado “Termo de 

Compromisso”, no qual o governador assume perante o FNDE a responsabilidade de determinar 
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que a Secretaria de Educação estabeleça parceria com a Secretaria de Saúde, ou órgão similar, do 

Estado ou Distrito Federal, para realizar inspeção sanitária dos alimentos utilizados no PNAE. Já 

os prefeitos, devem motivar a Secretaria ou Departamento de Saúde a exercer inspeção sanitária 

dos alimentos utilizados no PNAE e também autorizar que esses órgãos estabeleçam parceria com 

a Secretaria de Saúde do Estado, para auxiliar no cumprimento desse Termo (BRASIL, 2009).    

            O Termo de Compromisso deverá ser renovado a cada início de mandato dos gestores 

municipais, estaduais e do Distrito Federal, sendo encaminhado o original ao FNDE, com cópia 

para a Secretaria de Saúde ou órgão similar e ao Conselho de Alimentação Escolar. As ações nele 

previstas deverão ser normatizadas e implementadas imediatamente (BRASIL, 2009). 

            Ao ser recebido no FNDE, o termo de compromisso é devidamente organizado e tabulado, 

sendo possível identificar os Estados e Municípios que estão irregulares quanto ao envio da 

documentação; mediante essa situação os Estados e Municípios recebem um ofício do FNDE, o 

qual solicita o envio imediato do Termo de Compromisso.  

            Para monitorar a execução do PNAE nos Estados e Municípios, O FNDE possui uma 

Coordenação de Monitoramento do Programa que executa vistas In loco em distintos municípios e 

estados brasileiros, a fim de avaliar e monitorar a gestão do PNAE em várias vertentes, tal como o 

controle de qualidade dos alimentos produzidos nas cozinhas escolares. Esse grupo é composto 

por 09 técnicos que utilizam como parâmetro de regularidade a Resolução /CD/FNDE Nº 38, de 

16 de julho de 2009 e a RDC/ANVISA n° 216, 15 de setembro de 2004. Cabe aqui salienta 

que a Coordenação Geral do PNAE criou a Coordenação de Monitoramento do Programa, 

porém sua regulamentação ainda se encontra em trâmites internos ao FNDE, não sendo 

possível obter informações sobre sua missão, seus objetivos e metas devido à ausência de 

publicações.   
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2.3 A Educação Permanente e as questões relativas à Gestão de Serviços 

Entende-se a educação permanente como aprendizagem no trabalho quando o aprender 

se incorpora ao cotidiano das organizações, tendo por objetivos a transformação das práticas 

profissionais e da própria organização do trabalho. Dessa forma, toma-se como pressuposto 

pedagógico a aprendizagem significativa, o aprendizado de algo que faça sentido para os 

sujeitos envolvidos de modo que os processos de capacitação sejam estruturados a partir da 

problematização dos processos desenvolvidos no dia a dia (ARRUDA et al, 2008; BRASIL, 

2007).  

Nesse sentido, a educação é vista como um processo dinâmico e contínuo de 

construção do conhecimento, sendo desenvolvida por intermédio do pensamento livre e da 

consciência crítico-reflexiva, capaz de levar ao compromisso pessoal, social e profissional, 

bem como promover a transformação da realidade. Destarte, o conceito de educação 

mencionado contribuiu para o surgimento da educação permanente (PASCHOALI; 

MANTOVANI; MÉIER, 2007). 

A educação permanente surge como uma ação voltada à formação do sujeito, na qual é 

necessário agir, interagir e intervir. Entre as suas características, podem ser citadas: a 

autonomia, a capacidade de aprender e de relacionar teoria e prática. Sendo assim, a educação 

permanente consiste no desenvolvimento pessoal que deve ser potencializado, com vistas a 

promover, além da capacitação técnica específica dos sujeitos, a aquisição de novos 

conhecimentos, conceitos e atitudes (PASCHOALI; MANTOVANI; MÉIER, 2007; 

MANCIA; CABRAL; KOERICH, 2004).  

Com a maior compreensão, evolução e abrangência do conceito de educação 

permanente em distintas áreas e devido à necessidade de transformar o processo educativo no 

âmbito da saúde, o governo brasileiro, por intermédio do Ministério da Saúde, publica em 20 

de agosto de 2007 a Portaria nº 1.996 que dispõe sobre as diretrizes para a implementação da 



 39 

Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. Essa portaria considera a Educação 

Permanente um conceito pedagógico no setor da saúde, capaz de efetuar relações orgânicas 

entre ensino, as ações e o serviço, bem como entre docência e atenção à saúde, sendo 

ampliado, para as relações entre formação e gestão setorial, desenvolvimento institucional e 

controle social em saúde. 

Anterior à publicação da Portaria nº 1.996, desenvolveram-se no Brasil algumas 

iniciativas relacionadas à educação permanente em saúde.  Em 2003, o Ministério da Saúde 

criou a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, visando reordenar a lógica 

de formação dos trabalhadores dessa área e definir a Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde instituída pela portaria GM/MS nº 198/04 (TRONCHIN,  et al, 2009). 

A institucionalização da educação permanente pelo referido Ministério impulsionou 

essa modalidade de educação em saúde no trabalho em diversos segmentos da sociedade, nos 

quais as necessidades de conhecimento e a organização de demandas educativas são geradas 

no processo de trabalho apontando caminhos e fornecendo pistas ao processo de formação. 

Com base nesse entendimento, o trabalho não é concebido como uma aplicação do 

conhecimento, mas sim em seu contexto sócio-organizacional e resultante da própria cultura 

do trabalho (MANCIA; CABRAL; KOERICH, 2004). 

Atualmente, notam-se novas abordagens no modelo de gestão do trabalho, como a 

gerência participativa e o programa de qualidade, os quais preconizam a descentralização das 

decisões e a aproximação dos integrantes da equipe. Tais abordagens oferecem ao trabalhador 

oportunidades de participar de discussão, de tomadas de decisões e de aperfeiçoamento no 

trabalho (TRONCHIN,  et al, 2009). No entanto, as instituições precisam capacitar-se para 

acompanhar a evolução do mundo, sendo necessário investir nos trabalhadores, em suas 

equipes, na sua organização, além de proporcionar educação contínua que satisfaça as 

necessidades pessoais e profissionais, traçando-se estratégias para o coletivo. Essas ações da 
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capacitação visam mobilizar a criatividade do sujeito na busca de algo diferente, inovador e 

transformador, compreender a realidade e fazer parte do processo de aprendizagem 

(MEDEIROS et al,  2010). 

No que se refere às instituições, percebe-se que elas estão conscientes de que a 

capacitação da equipe faz parte dos pilares para o alcance do sucesso de uma empresa, mas 

essa ação ainda é incipiente. É mister compreender que a educação permanente necessita ser 

construída no coletivo, bem como criar estratégias para administrar as individualidades, a 

complexidade, o trabalho em equipe, entre outros pontos (MEDEIROS et al,  2010). 

Segundo Ceccim (2005), a Educação Permanente em Saúde tem como definição 

pedagógica o processo educativo que aloca o cotidiano do trabalho e propicia a discussão de 

possibilidades de se construírem espaços coletivos para reflexão, avaliação e análise dos atos 

produzidos no cotidiano. Nessa direção, o autor afirma que  

 

A Educação Permanente em Saúde, ao mesmo tempo em que disputa pela 

atualização cotidiana das práticas segundo os mais recentes aportes teóricos, 

metodológicos, científicos e tecnológicos disponíveis, insere-se em uma necessária 

construção de relações e processos que vão do interior das equipes em atuação 

conjunta, – implicando seus agentes –, às práticas organizacionais, – implicando a 

instituição e/ou o setor da saúde –, e às práticas interinstitucionias e/ou 

intersetoriais, – implicando as políticas nas quais se inscrevem os atos de saúde. 

 

Assim, a Educação Permanente deve ser vista como um recurso estratégico para a 

gestão do trabalho e da educação, possibilitando o aprimoramento permanente dos 

trabalhadores. No entanto, apesar de a Educação Permanente ser bem fundamentada 

teoricamente, sua prática nos serviços ainda é embrionária, principalmente no que tange aos 

pressupostos pedagógicos e metodológicos. Esse fato é observado na Coordenação Geral do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (CGPAE), quando se refere aos técnicos lotados 

no FNDE. Destaca-se que desde julho de 2009 foi regulamentado que o FNDE, por meio da 

CGPAE, deve cooperar no processo de capacitação dos recursos humanos envolvidos na 

execução do PNAE, porém, esse procedimento está sendo adotado apenas nos Estados e 
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Municípios brasileiros. Até o momento a CGPAE não possui uma estratégia de Educação 

Permanente para os técnicos que trabalham nessa Coordenação (FLOR & GELBCKE, 2009; 

BRASIL, 2009). Nesse contexto, faz-se importante salientar que a Educação Permanente é 

capaz de transformar ideias e conceitos, bem como contribuir na realização de adaptações no 

que tange ao monitoramento do controle de qualidade dos alimentos para o PNAE.   
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3  OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral  

- Analisar a situação de armazenamento e manipulação dos alimentos em dez municípios do 

Estado de São Paulo e a qualificação dos técnicos da Coordenação Geral do PNAE 

responsáveis pelo processo de monitoramento do programa.   

 

3.2 Objetivos específicos  

- Identificar os pontos críticos no armazenamento e manipulação dos alimentos a partir de 

dados coletados em dez municípios do Estado de São Paulo. 

- Investigar a qualificação dos técnicos do PNAE/CGPAE/FNDE que atuam no 

monitoramento do controle de qualidade dos alimentos com foco no armazenamento e 

manipulação. 

- Conhecer as concepções dos técnicos em relação à orientação e ao monitoramento do 

PNAE, as quais devem ser implementadas nas instituições no tocante ao controle de qualidade 

dos alimentos e às demandas de formação. 
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4- METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo transversal, de abordagem quantitativa e qualitativa. 

Em epidemiologia, existem propostas de classificação dos estudos que visam ao 

melhor entendimento e à organização em termos da força de evidência causal que podem 

fornecer. Entre as distintas classificações utilizadas constam os transversais que constituem 

uma subcategoria das pesquisas observacionais (BASTOS; DUQUIA, 2007). 

O estudo transversal é caracterizado quando todas as ações são desenvolvidas em um 

só “momento”, envolvendo um único recorte no tempo; sendo assim, são realizados em curtos 

espaços de tempo não existindo período de seguimento dos indivíduos ou grupo estudado,  

utilizados principalmente para identificar a prevalência ou incidência de uma ação. No caso 

desta investigação, esse fato é evidenciado quando se busca identificar os pontos críticos no 

armazenamento e manipulação a partir de dados coletados em dez municípios do Estado de 

São Paulo (PEREIRA, 1995).  

A abordagem quantitativa se rege pelo conjunto de leis e pressupostos dos desenhos 

epidemiológicos; evidencia-se por formular hipóteses prévias e técnicas de verificação 

sistemática; baseia-se na observação de dados da experiência e utiliza instrumentos de 

mensuração, sendo reconhecida como uma abordagem utilizada pelas correntes                                                            

positivistas e neopositivistas (LANDIM et al 2006).  

Já a abordagem qualitativa permite observar a linguagem das ideias, as expressões e a 

comunicação verbal que as pessoas comumente constroem para interpretar o mundo e como 

as integram entre si. Trabalha com valores, crenças, representações, hábitos, atitudes e 

opiniões (LANDIM et al 2006). 
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4.1 Contexto, população e parceiros da pesquisa 

Esta pesquisa foi desenvolvida no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação- 

FNDE, autarquia do Ministério da Educação- MEC, situado em Brasília – DF. A autarquia em 

questão é responsável pelo gerenciamento de vários programas e projetos na área educacional 

e, entre eles, o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, foco desta investigação. 

O PNAE adota várias ações e atividades como a realização de monitoramento nos 

Estados e Municípios e Distrito Federal que recebem recurso do governo federal para ofertar 

alimentação escolar aos alunos. O objetivo do monitoramento consiste em acompanhar a 

implementação e realizar orientações sobre as irregularidades encontradas relativas à gestão, 

atribuições do nutricionista, conselheiros da alimentação escolar e merendeiras. 

A população estudada foi constituída de 10 municípios do Estado de São Paulo onde 

foi realizado, em 2008, o monitoramento da execução do PNAE e também de 07 técnicos que 

atuam na Coordenação Geral do PNAE, especificamente aqueles que participam do 

monitoramento desse Programa. 

 

4.2 Aspectos éticos  

Este projeto de estudo foi conduzido em conformidade com a Resolução nº 196 de 

10/10/1996 do Conselho Nacional de Saúde, o qual regulamenta a realização de pesquisas em 

seres humanos, e foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de 

São Paulo – CEP/UNIFESP (Apêndice I - Carta de aprovação e parecer consubstanciado do 

comitê de ética institucional). Ressalta-se que todos os participantes assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido (Anexo I) 
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4.3  Instrumentos de Coleta de dados  

A pesquisa foi desenvolvida em duas etapas distintas.  

A primeira etapa consistiu em uma análise documental do “Instrumento de 

monitoramento: no formato de questionários – “check list”, que teve por base a resolução da 

ANVISA RDC nº 216,  aplicado em 10 municípios paulistas em 2008, a saber: Pratania, São 

José do Rio Pardo, Ibiúna, Bragança Paulista, Nova Odessa, Monte Alegre do Sul, Penápolis, 

Paulínia, Cotia e Itapevi. 

A CGPAE, por meio do Cecane / UNIFESP, realizou, em 2008, monitoramento in 

loco em 14 municípios do Estado de São Paulo. Os dados coletados foram obtidos pelos 

técnicos do Cecane - UNIFESP por meio de instrumento citado, preenchido a partir de relatos 

e observações.  O instrumento em questão foi elaborado pela CGPAE e contém questões 

fechadas, necessárias para acompanhar a execução do PNAE nos Estados e Municípios 

brasileiros. Entre os tópicos presentes no “check list” destacam-se: forma de gestão do 

programa, execução financeira, controle social, elaboração de cardápio, atuação do 

nutricionista, processo licitatório, controle de qualidade dos alimentos.  

Durante o monitoramento nos municípios, os técnicos realizam visitas à Secretaria de 

Educação ou à Prefeitura que são denominadas pelo FNDE como “Entidade Executora”. 

Foram também visitadas de 3 a 4 cozinhas escolares (selecionadas aleatoriamente) por 

município; quando a prefeitura dispõe de armazéns centrais para estocagem de gêneros 

alimentícios, eles também são inspecionados. Neste estudo, participaram 37 escolas. 

Após definir a metodologia do estudo, foi realizado contato com a Coordenação-Geral 

do PNAE e com o Centro Colaborador de Alimentação e Nutrição do Escolar da UNIFESP 

para apresentá-lo e também obter autorização para sua realização. Dessa forma, foi solicitado 

ao Cecane / UNIFESP disponibilizar cópias dos instrumentos aplicados nos 14 municípios 
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paulistas (formulários respondidos), porém foram disponibilizados para esta pesquisa somente 

os instrumentos aplicados em 10 municípios. 

Os formulários “check list” utilizados nesta investigação estavam arquivados no 

Cecane / UNIFESP, o qual executou o procedimento de monitoramento, mas o titular das 

informações é a CGPAE, uma vez que o financiou, por meio de descentralização orçamentária 

tal ação, com a finalidade de acompanhar os procedimentos de controle de qualidade junto a 

esses municípios. 

Os municípios participantes deste estudo são caracterizados pelo IBGE como 

municípios de pequeno e médio porte por possuírem uma população de 3.950 a 162.433 

habitantes. Com relação à quantidade de escolas, pode-se observar uma variação de 5 a 126 

unidades escolares por municípios e um elevado índice de alfabetização, conforme demonstra 

o quadro 3:   

Quadro 3 – Categorização dos municípios participantes deste estudo 

Município  Região 

administrativa 

Distância do 

município São 

Paulo (Km) 

População Quantidade 

de escolas 

Quantidade 

de alunos 

Taxa de 

alfabetização 

(%) 

Bragança 

Paulista 

Campinas 88 125.031 97 29.478 92.9 

Cotia Metropolitana 

de São Paulo  

34 148.987 126 50.229 93.6 

Ibiúna Sorocaba 73 64.384 85 17.460 87.4 

Itapevi Metropolitana 

de São Paulo 

39 162.433 81 57.418 92.1 

Monte Alegre 

do Sul 

 Campinas 131 6.321 6 1.358 91.8 

Nova Odessa Campinas 124 42.071 26 10.493 94.9 

Paulínia Campinas 49 51.326 57 21.330 94.4 

Penápolis Araçatuba 477 54.635 48 11.510 93.1 

Pratânia Sorocaba 263 3.950 5 1.507 88.5 

São José do 

Rio Pardo 

Campinas 257 50.077 38 10.551 93.4 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – Censo demográfico, 2000; Instituto Geográfico e 

Cartográfico de São Paulo. 

 

Ao considerar que um dos objetivos do presente estudo é analisar a situação do 

armazenamento e manipulação dos alimentos em dez municípios do Estado de São Paulo, foi 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_de_Campinas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_de_Campinas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_de_Campinas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_de_Ara%C3%A7atuba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_de_Campinas
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necessário selecionar entre as distintas questões existentes no “check list” apenas as 

relacionadas ao foco desta análise. Dessa forma, foram selecionadas questões referentes às 

inspeções realizadas sobre controle de qualidade dos alimentos nas Entidades Executoras e 

nas escolas, obtendo assim dois grandes grupos de informações. 

A. Questões respondidas e/ou observadas na Entidade Executora, órgão responsável 

pelo gerenciamento do PNAE nos municípios: 

-   referentes ao diagnóstico do município;  

- relativas ao controle de qualidade que interfere no armazenamento e 

manipulação dos alimentos; 

-  relacionadas ao armazenamento dos alimentos (armazéns centrais de gêneros 

alimentícios). 

Destaca-se que não existem questões relativas à manipulação dos alimentos, uma vez 

que a entidade executora não realiza o procedimento de manipulação, sendo este efetuado 

apenas nas escolas e cozinhas centrais. 

B. Questões respondidas e/ou observadas nas escolas. Para facilitar a apresentação 

dos dados foi definida a seguinte caracterização:  

-    questões referentes ao diagnóstico da escola;  

- questões relacionadas ao controle de qualidade que interfere no 

armazenamento e manipulação dos alimentos; 

-   questões atinentes ao armazenamento dos alimentos no depósito das escolas;  

-   questões relativas à manipulação dos alimentos. 

Ante o exposto, a primeira etapa desta pesquisa centrou-se em realizar uma análise 

documental dos instrumentos citados, os quais nunca haviam sido analisados, buscando-se 

identificar os pontos críticos no armazenamento e manipulação desses gêneros nos 10 

municípios paulistas. 
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Segundo Gil (1999), a pesquisa documental se constitui da análise de materiais que 

não receberam tratamento analítico ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com o 

objeto de pesquisa. Os documentos podem ser classificados de “primeira mão” como os 

conservados em arquivos de órgão públicos ou de “segunda mão” como relatórios de 

pesquisa. 

Entre as vantagens da realização da pesquisa documental destacam-se: a riqueza, a 

estabilidade dos dados e o custo; acrescenta-se ainda que a análise dos dados exige apenas a 

disponibilidade do autor. No tocante às limitações desta modalidade são citadas a não- 

representatividade e a subjetividade dos documentos (GIL, 1999).   

A segunda etapa da investigação consistiu em aplicar um questionário aos técnicos que 

atuam na Coordenação Geral do PNAE, no monitoramento do Programa. O questionário 

(Anexo II) contempla questões abertas e fechadas com o intuito de obter informações sobre a 

identificação do respondente (sexo, idade, tempo de atuação do PNAE, tempo de atuação no 

monitoramento do PNAE, formação acadêmica). Na segunda parte do questionário foram 

coletadas informações sobre a realização de cursos de aperfeiçoamento realizados pelo PNAE 

e quais as concepções dos técnicos sobre o processo de monitoramento e controle de 

qualidade. 

Tendo em vista que os dados do Instrumento de Monitoramento ”check list” não 

permitiram identificar distintos pontos referentes à manipulação dos alimentos, optou-se por 

acrescentar as perguntas listadas a seguir ao questionário aplicado aos sete técnicos que 

trabalham no FNDE realizando monitoramento do PNAE nos Estados e Municípios. São elas: 

- Quais os principais problemas que você identifica na manipulação dos alimentos na 

cozinha da escola? 
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- Em sua opinião, a maioria dos problemas encontrados nas escolas sobre o 

armazenamento e manipulação dos alimentos está relacionada à estrutura física da cozinha ou 

à postura do manipulador de alimentos? 

O acréscimo às perguntas citadas tem por objetivos identificar com maior refinamento 

os pontos críticos relacionados à manipulação dos alimentos. Esse fato contribuirá para 

identificar os temas acerca dos quais os técnicos necessitam de aperfeiçoamento, referentes ao 

modelo da educação permanente em serviço. 

Gil (1999) enfatiza algumas vantagens da utilização de questionários em pesquisa, tais 

como: o custo, a garantia do anonimato das respostas e a não-exposição do pesquisador à 

influência das opiniões.  

Anteriormente à coleta de dados foi realizada uma reunião com os técnicos do PNAE, 

com a finalidade de explicar a pesquisa e entregar o termo de consentimento livre e 

esclarecido aos participantes. Após o preenchimento dos termos foi agendada uma data para a 

devolução do questionário preenchido. 

Adotou-se neste estudo a aplicação de questionários aos técnicos do PNAE pelo fato 

de a pesquisadora trabalhar no mesmo setor dos participantes desta pesquisa, garantindo assim 

a privacidade e o anonimato das respostas. Sabe-se que, pelo número de participantes e pelo 

foco da pesquisa, a literatura recomenda a realização de entrevista ou grupo focal, porém, para 

obter informações fidedignas essas metodologias deveriam ser aplicadas por profissionais 

externos ao FNDE, o que não foi possível neste caso.  

 

4.4  Análise dos dados 

Segundo Minayo (2005), para realizar a análise dos dados quantitativos é necessária 

uma sistematização em banco de dados. Nesta pesquisa, para se obterem os pontos críticos no 

armazenamento e manipulação ocorridos nos 10 municípios paulistas, todas as questões 
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referentes aos tópicos listados e contidas no instrumento de monitoramento “check list” foram 

tabuladas no banco de dados Excel. Obteve-se, dessa forma, o percentual de adequação ou 

inadequação de cada município quanto às recomendações publicadas na RDC nº 216 da 

ANVISA, referentes à implantação das “boas práticas” de fabricação nas cozinhas escolares. 

Já a análise qualitativa dos questionários foi realizada com base no método de análise 

de conteúdo, conforme a modalidade temática, a partir dos dados descritivos contidos nas 

respostas das questões abertas do questionário (FRANCO, 2007). 
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            5-  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Análise do Instrumento de Monitoramento check list aplicado aos 10 

municípios do Estado de São Paulo: resultados obtidos nas visitas as Entidades 

Executoras do PNAE 

 

a) Diagnóstico dos municípios  

Observou-se que sete municípios (70%) possuem gestão centralizada e três (30%) a 

terceirizada.  

A gestão centralizada ocorre quando as Prefeituras ou Secretarias de Educação 

executam as compras de gêneros alimentícios, ou seja, elas recebem, administram e prestam 

contas do recurso federal recebido, sendo também responsáveis pela distribuição dos gêneros 

alimentícios nas escolas ou cozinhas centrais (BELKI, CHAIM, 2009). 

Ainda na gestão centralizada, pode-se obter uma submodalidade, a gestão terceirizada, 

na qual as Prefeituras ou Secretarias de Educação contratam empresas que realizam o 

fornecimento das refeições para as escolas, sendo que a empresa contratada não pode utilizar 

a estrutura ou a mão de obra do Estado (BELKI, CHAIM, 2009). 

Belki e Chaim (2009) avaliaram a gestão municipal do PNAE em 670 prefeituras 

inscritas no Prêmio Gestor Eficiente da Merenda Escolar, entre os anos de 2004 e 2005, sendo 

constatado que apenas onze municípios, em 2004, e sete municípios, em 2005, tinham como 

gestão do PNAE a terceirização. Com relação à gestão centralizada, notou-se ser esta a forma 

preponderante de gestão entre os municípios, ou seja, 87,7% das prefeituras em 2004 e 83,2% 

em 2005.  

Existem outros tipos de gestão do PNAE, porém elas não foram observadas no 

presente estudo, por exemplo, a gestão escolarizada onde as Prefeituras ou Secretarias de 

Educação transferem os recursos para as escolas que se responsabilizam em executar as 
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compras dos gêneros alimentícios. É possível observar ainda a utilização de mais de um tipo 

de gestão na mesma Entidade Executora, denominada gestão mista. Segundo Belki e Chaim 

(2009), a forma de gestão escolarizada foi observada em 7,6% dos municípios inscritos no 

Prêmio Gestor em 2004 e 9,8% em 2005, enquanto a forma mista foi notada em 4,7% e 7% 

das prefeituras em 2004 e 2005. 

Entre 1997 e 1998, foram avaliados 1378 municípios de todas as regiões brasileiras, 

com relação ao tipo de gestão utilizada no PNAE. Como resultado constatou-se que 90,97% 

dos municípios possuíam a gestão centralizada (denominado no estudo de municipalização); 

3,37% a escolarização e 1,73% apresentavam gestão mista (PIPITONE et al, 2003). 

Com relação ao tipo de gestão escolhida pelo município para a execução do PNAE, 

nota-se que na literatura não existe descrição das vantagens ou desvantagens entre a gestão 

centralizada, escolarizada ou mista. Cabe aos municípios identificar o seu próprio 

desenvolvimento para definir a gestão que melhor se adapta a sua realidade atual, pois, cada 

uma delas necessita de distintas responsabilidades, conforme listadas a seguir (BRASIL, 

2006). 

 Gestão Centralizada:  

∙ A escola não tem a responsabilidade em realizar as compras dos gêneros 

alimentícios, necessitando de estoque pequeno para o armazenamento dos alimentos, pois a 

grande parte dos gêneros alimentícios é armazenada no estoque central da Prefeitura ou 

Secretaria Estadual de Educação.  

∙ A Prefeitura ou Secretaria Estadual de Educação poderá adquirir os gêneros com 

menor preço devido ao grande volume de compras a ser realizado. 

∙ Faz-se necessário maior número de funcionários para execução do PNAE lotados na 

Prefeitura ou na Secretaria Estadual de Educação. 
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 Gestão Escolarizada:  

∙ A escola realiza a compra e todo o planejamento da alimentação escolar, pois não 

existe planejamento pela Prefeitura ou Secretaria Estadual de Educação, demandando, assim, 

uma equipe específica e qualificada. 

∙ Necessita também de espaço físico suficiente para estocar os gêneros alimentícios. 

Com relação à terceirização da alimentação escolar, a prefeitura realiza licitação 

pública para contratar uma empresa no ramo de alimentação e nutrição responsável pela 

elaboração das refeições oferecidas aos alunos.  Segundo Belki e Chaim (2009), os custos 

com a alimentação nas prefeituras que optam por esse tipo de gestão são maiores, quando 

comparados com as prefeituras que executam o PNAE de forma centralizada ou escolarizada. 

Todos os municípios participantes deste estudo possuíam nutricionista responsável- 

técnico pela alimentação escolar. E 100% das Entidades Executoras relataram que 

acompanham a execução do PNAE nas escolas.  

Apesar de estar regulamentada a obrigatoriedade do nutriconista na alimentação 

escolar, ainda existem municípios que não possuem esse profissional. De acordo com Belki e 

Chaim (2009), das 670 prefeituras avaliadas em 2004 e 2005, 15,9% e 27,5%, 

respectivamente, não tinham nutricionistas.   

Segundo a Resolução/CD/FNDE nº 38, de 16 de Julho de 2009, a coordenação das ações 

de alimentação escolar, sob a responsabilidade dos Estados, Distrito Federal e Municípios, deve 

ser realizada por nutricionista habilitado que assumirá a responsabilidade técnica do Programa. 

Entre as distintas atribuições do nutricionista responsável-técnico pelo Programa e dos demais 

nutricionistas lotados no setor de alimentação escolar, enfatizam-se: coordenar o diagnóstico e o 

monitoramento do estado nutricional dos estudantes; planejar o cardápio da alimentação escolar 

de acordo com a cultura alimentar; acompanhar esse trabalho desde a aquisição dos gêneros 

alimentícios até a distribuição da alimentação aos alunos etc. 
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A primeira regulamentação sobre as atribuições específicas dos nutricionistas na 

alimentação escolar ocorreu em 2005. Atualmente a Resolução nº 465 de 2010, do Conselho 

Federal de Nutricionista, define tais ações, sendo citadas a seguir somente as relacionadas ao 

controle de qualidade dos alimentos: 

- planejar, orientar e supervisionar as atividades de seleção, compra, armazenamento, 

produção e distribuição dos alimentos, zelando pela qualidade e conservação dos produtos, 

observadas sempre as “boas práticas” higiênicas e sanitárias;  

- orientar e supervisionar as atividades de higienização de ambientes, armazenamento 

de alimentos, veículos de transporte, equipamentos e utensílios da instituição;  

- elaborar em implantar o “Manual de Boas Práticas de Fabricação”.  

Com relação ao Conselho de Alimentação Escolar- CAE foi observado que em todos 

os municípios participantes deste estudo havia o CAE. Está definido claramente na Lei nº 

11.947 de 16 de Junho de 2009 que, para receber o recurso do FNDE, os Municípios ou 

Estados devem possuir o CAE, órgão colegiado de caráter fiscalizador, permanente, 

deliberativo e de assessoramento, sendo composto da seguinte forma:  

- 1 (um) representante indicado pelo Poder Executivo do respectivo ente federado; 

- 2 (dois) representantes das entidades de trabalhadores da educação e de discentes, 

indicados pelo respectivo órgão de representação, a serem escolhidos por meio de assembleia 

específica; 

- 2 (dois) representantes de pais de alunos, indicados pelos Conselhos Escolares, 

Associações de Pais e Mestres ou entidades similares, escolhidos por meio de assembleia 

específica; 

- 2 (dois) representantes indicados por entidades civis organizadas, escolhidos em 

assembleia específica. 
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Cabem ao CAE distintas ações, entre elas: acompanhar e fiscalizar o cumprimento das 

diretrizes estabelecidas na Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009; acompanhar e fiscalizar a 

aplicação dos recursos destinados à alimentação escolar; zelar pela qualidade dos alimentos, 

em especial, quanto às condições higiênicas, a aceitabilidade dos cardápios oferecidos; 

receber o relatório anual de gestão do PNAE e emitir parecer conclusivo a respeito, aprovando 

ou reprovando a execução do Programa. 

Pelo fato de a Entidade Executora ser também responsável pela execução do PNAE, e 

por realizar prestação de contas anuais ao FNDE sobre os gastos realizados para a aquisição 

dos gêneros alimentícios, esta necessita acompanhar a execução do PNAE nas escolas, com 

vistas a identificar falhas ou traçar melhorias para esse Programa (BRASIL, 2009). 

Com relação à elaboração do cardápio, notou-se neste estudo que todos foram 

elaborados por nutricionista, porém, em dois dos três municípios que possuem gestão 

terceirizada, a nutricionista responsável pela empresa terceirizada era responsável também 

pela elaboração dos cardápios. Esse fato está em discordância com as normas do PNAE, pois 

essa tarefa é competência exclusiva do nutricionista responsável técnico vinculado à Entidade 

Executora, cabendo à empresa terceirizada apenas executá-la (BRASIL, 2009). 

 

b) Controle de qualidade dos alimentos  

Os documentos analisados demonstram que todos os municípios participantes deste 

estudo assinaram o termo de compromisso firmado entre o Prefeito e a Agência de Vigilância 

Sanitária municipal ou estadual, de modo a garantir o controle de qualidade dos alimentos 

ofertados aos estudantes. Porém, um município não realizou a implantação desse instrumento, 

não sendo possível identificar o motivo que a inviabilizou devido à ausência de dados nos 

formulários analisados neste estudo.  
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O Termo de Compromisso é um documento regulamentado pelo FNDE e tem como 

objetivo formalizar juntamente com o Governador ou Prefeito as responsabilidades desses 

dirigentes definidas pela ANVISA, perante o controle de qualidade dos alimentos. 

Em relação à elaboração do “Manual de Boas Práticas de Fabricação”, observou-se 

que apenas um município não possui esse Manual. Segundo a Resolução nº 216 da ANVISA, 

todos os serviços de alimentação devem dispor desse documento, uma vez que ele descreve as 

operações higiênico–sanitárias a serem realizadas pelo estabelecimento; para tanto deve 

conter, no mínimo, os requisitos higiênico-sanitários dos edifícios, a manutenção e 

higienização das instalações, dos equipamentos e utensílios, controle de água de 

abastecimento, controle integrado de vetores e pragas urbanas, capacitação de profissional, 

controle da higiene e saúde dos manipuladores, manejo de resíduos e controle e garantia de 

qualidade do alimento preparado. 

Danelon e Silva (2009) avaliaram a execução do PNAE em duas escolas no município 

de Piracicaba – São Paulo, entre março e agosto de 2006, sendo contatadas algumas 

irregularidades no controle de qualidade dos alimentos, como a inexistência do “Manual de 

Boas práticas de Fabricação” em uma das escolas.  

    

c) Armazenamento dos alimentos 

Tendo em vista que na Entidade Executora e/ou no estoque central de alimentos não 

existe produção de refeições, foram selecionadas para este estudo questões contidas no 

Instrumento de Monitoramento” check list” sobre o armazenamento dos alimentos no estoque 

central da prefeitura. 

Todos os municípios estudados armazenavam corretamente os gêneros alimentícios 

perecíveis, em temperatura controlada, sempre que isso se fizesse necessário. Com relação aos 

gêneros alimentícios não perecíveis, foi observado que estavam estocados em prateleiras, 
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estrados ou estantes, não sendo verificado qualquer produto em contato direto com o chão do 

estoque, vencido, com embalagens rasgadas ou amassadas.  

Porém, foi constatado que em 40% dos municípios os produtos de limpeza são 

armazenados nos mesmo local onde se encontram os gêneros alimentícios. Segundo Cardoso, 

Souza e Santos (2005) foram avaliadas 20 Unidades de Alimentação e Nutrição- UAN nos 

campi da Universidade Federal da Bahia e, nesse estudo, foi constatado que 20% das UANs 

não atendiam a recomendação da ANVISA no que se refere ao armazenamento dos produtos 

de limpeza em locais distintos dos gêneros alimentícios. 

Em 80% das prefeituras visitadas, os gêneros alimentícios estavam armazenados com 

suas embalagens de origem como, por exemplo, envoltos por caixas de papelão.  

Com vistas a manter a qualidade dos alimentos a serem armazenados, recomenda-se 

que eles sejam separados por grupos, sacarias e não exista entulho ou material tóxico no 

estoque. Sugere-se que os alimentos recebidos em embalagens que prejudicam o 

acondicionamento, tal como papelão, elas sejam removidas, sendo o gênero alimentício 

estocado em outro recipiente, transferindo-se também o rótulo do produto original. Para tanto, 

pode-se utilizar um sistema de etiquetagem com as seguintes informações: fornecedor, 

produto, conservação, nº registro, marca, prazo de validade, número da nota fiscal, origem, 

prazo para utilização do produto (BRASIL, 2008). 

Com relação à estrutura física do estoque de alimentos, 90 % dos municípios não 

possuíam tela de proteção nas portas e nas janelas do estoque, com vistas a evitar a entrada de 

insetos, animais e roedores.  

Segundo a RDC nº 216 da ANVISA, todas as portas e janelas devem conter, em suas 

aberturas externas, telas milimétricas. Essa regulamentação se faz necessária, uma vez que 

visa promover ventilação no estoque seco, sem atração de vetores e pragas urbanas para os 

gêneros alimentícios. 



 58 

Ainda em relação à estrutura física observou-se que, em apenas um município, as 

paredes do estoque de alimento estão em condição inadequada com a presença de bolor, 

umidade e descascamento; já o teto de todos os estabelecimentos encontrava-se em bom 

estado de conservação. 

Em todos os municípios estudados, as caixas de gordura e esgoto estavam fora da área 

de armazenamento conforme prevê a ANVISA e em 30% deles foram encontrados lixo, 

objetos em desusos, animais e insetos na área externa ao depósito.  

Pedraza et al (2007) diagnosticaram a situação do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar, no município de Olinda – Pernambuco,  com a amostra de 25% das escolas 

municipais. Observou-se que, em relação à limpeza da cozinha e ao depósito de alimentos, 

todas as escolas foram avaliadas como regular, mas não se observou presença de roedores e 

insetos.  

Tal estudo, quando comparado aos dados desta pesquisa, demonstra que a existência 

ou não de lixo, objetos em desusos, animais e insetos na área externa ao deposito constitui um 

fato que reflete a organização das pessoas que trabalham com a alimentação escolar, podendo 

variar de município para município.  

 

5.1.2 Resultados obtidos nas visitas às escolas  

 

a) Diagnóstico das escolas 

 Os questionários analisados nesta pesquisa foram aplicados em 37 escolas nos 

municípios anteriormente citados, das quais 32 (86,5%) são caracterizadas como escolas 

urbanas, 3 (8,1%) como rurais e 2 (5,4%) não responderam sobre sua categorização. Do total 

investigado, 22 (59,5%) escolas atendem o ensino fundamental, as demais atendem creche 

e/ou pré-escolas.  
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Uma das atribuições do nutricionista de acordo com a Resolução nº 465 de 2010, do 

CFN é a realização de visitas e/ou acompanhamento da execução do PNAE nas escolas. Neste 

estudo, observou-se que 73% das escolas recebem visitas da nutricionista responsável- técnica 

ao passo que 27% das escolas não são visitadas. 

Não foram encontrados na literatura fatos que justifiquem os motivos que levam o 

nutricionista a não visitar algumas escolas. Mas sabe-se que determinados fatores podem, de 

certo modo, explicar esses resultados, como: número insuficiente de nutricionistas para o 

quantitativo de alunos existentes no município; demandas excessivas de trabalhos internos na 

prefeitura; ausência de percepção do nutricionista quanto à importância de promover trabalho 

com a comunidade escolar, entre outras hipóteses.  

 

b) Controle de qualidade dos alimentos 

Todas as escolas visitadas possuem água, sendo que 92% delas apresentam 

abastecimento proveniente da rede publica, enquanto 8% possuem poços ou outro tipo de 

obtenção de água potável.  Já 97,2% das escolas apresentam caixa d água e 2,7% não estocam 

água. Assim sendo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária regulamentou que, quando a 

água for armazenada em reservatório, este deverá estar em adequadas condições de uso: livre 

de rachaduras, vazamentos, infiltrações, descascamentos e deve ser higienizado em um 

intervalo máximo de seis meses (BRASIL, 2004). Foi contatado que das 37 escolas visitadas 

19% não higienizavam a caixa d água com um intervalo mínimo de 6 meses, podendo assim 

provocar a contaminação da água utilizada na produção da alimentação escolar. 

Segundo Pedraza et al (2007)  que diagnosticaram a situação do PNAE no município 

de Olinda – Pernambuco com a amostra de 25% das escolas municipais, foi constatado que 

apenas uma escola não possuía tratamento de água, sendo que todas possuíam abastecimento 

de iluminação elétrica. 
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Com relação à presença de telas nas janelas e nas portas das cozinhas, foi observado 

que 50% das escolas não possuíam essas telas de proteção. Esse fato foi verificado também 

por Leal et al (2009) que avaliaram a situação higiênico-sanitária de duas cantinas escolares 

particulares na cidade de Franca- SP, assim como por  Silva; Danelon (2009) que avaliaram a 

execução do PNAE  em duas escolas no município de Piracicaba – São Paulo. Nos estudos 

citados, as escolas não possuíam telas nas janelas e nas portas das cozinhas.  

Foi comprovado que em 11% das cozinhas havia presença de insetos e roedores em 

seus interiores, e em 5% a localização do banheiro utilizado pelas merendeiras era 

inadequada, estando este presente dentro a área de manipulação dos alimentos. 

Um dos pontos importantes no controle de qualidade dos alimentos refere-se ao local e 

forma de envasar o lixo produzido pela manipulação dos alimentos; em 27% das escolas o 

lixo era armazenado em local impróprio e 14 % das escolas não higienizavam corretamente o 

recipiente do lixo. Já no estudo de Silva; Danelon (2009), as duas escolas participantes 

acondicionavam o lixo em recipientes apropriados e os higienizavam corretamente. Segundo a 

RDC nº 216 da ANVISA, os resíduos de alimentos devem ser armazenados em recipientes 

íntegros e identificados, compostos de material de fácil higienização. 

No ato do recebimento dos alimentos, as escolas necessitam verificar a qualidade dos 

gêneros, com vistas a não receberem nem um alimento adulterado ou estragado. Nesse item 

foi notado que em apenas 5% das escolas esse procedimento não é realizado.    

 

c) Armazenamento dos alimentos no depósito das escolas 

Sobre o armazenamento dos alimentos no depósito das cozinhas das escolas foram 

observadas inconformidades de acordo com a RDC nº 216 da ANVISA; em todos os pontos 

examinados neste estudo ocorreram incidências distintas a depender do assunto analisado, as 

quais variam de 50% da amostra a 5%, conforme descrito a seguir. 
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 Com relação à presença de telas de proteção nas portas e janelas do depósito 50% das 

escolas apresentaram esse dispositivo.  

Notou-se que em 46% das escolas a área externa da cozinha havia lixo, objetos em 

desuso, animais, insetos ou roedores, estando em desacordo com as normas da ANVISA. Esse 

mesmo problema foi observado em 24% das escolas com relação à área externa do depósito 

de alimentos. 

 Em 2005 foram avaliadas as condições higiênico-sanitárias de 20 Unidades de 

Alimentação e Nutrição - UANs nos campi da Universidade Federal da Bahia; observou-se 

que essas UANs também apresentavam descuido na área externa da cozinha, sendo registrada 

a presença de mato, sucatas, entre outros objetos (CARDOSO, SOUZA e SANTOS, 2005). 

Em 16% das escolas estudadas não existe controle dos alimentos estocados. Esse fato 

é relevante vez que pode ocasionar a utilização de alimentos vencidos no preparo das 

refeições, bem como o desperdício, tendo em vista que não ocorre controle sobre o 

vencimento desses gêneros alimentícios. Segundo a RDC nº216 de 2004 da ANVISA, os 

alimentos estocados devem estar identificados e sua utilização deve respeitar o prazo de 

validade, devendo ser utilizado primeiro os alimentos com validade próxima ao vencimento. 

Observou-se que, em 14% das escolas, os produtos de limpeza são armazenados 

juntamente com os gêneros alimentícios, podendo provocar contaminação cruzada nos 

alimentos estocados e, consequentemente, intoxicação alimentar nos alunos. Já 8% das 

escolas armazenam os alimentos em locais impróprios, como salas de aula e casa de 

funcionários da escola.  

For fim, foi visto que, no depósito dos alimentos, 5% das escolas apresentaram 

produtos com embalagens amassadas, rasgadas ou vencidas, além da presença de insetos e 

roedores.  
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Leal et al (2009) avaliaram a situação higiênico-sanitária de duas cantinas de escolas 

particulares na cidade de Franca – SP; nesse estudo foi constatado que as duas cantinas 

apresentavam algumas falhas no controle de qualidade dos alimentos, tais como: 

armazenamento de produtos de limpeza próximo aos produtos alimentícios, armazenamento 

inadequado do lixo, portas e janelas desprovidas de telas, estocagem de alimentos em caixas 

de papelão e madeira, uso de utensílios de madeira, ausência de programa de controle químico 

de pragas urbanas, negligência no que diz respeito à higiene pessoal dos manipuladores, 

presença de visitantes sem uniforme nas áreas de manipulação, técnica incorreta de 

higienização das mãos, falta de instalação para lavagem correta das mãos, uso de panos de 

algodão, falta de programa de treinamento para os manipuladores de alimentos. Após essa 

avaliação, os pesquisadores realizaram procedimentos de formação com os funcionários das 

duas escolas investigadas; notou-se melhora de 53,7% na cantina A e 35,29% na cantina B, 

em relação às inconformidades existentes antes do treinamento sobre “Boas Práticas de 

Fabricação”. 

 

d) Manipulação dos alimentos 

No tocante à manipulação dos alimentos foram identificadas no “Instrumento de 

monitoramento: no formato de questionários – check list” somente três questões relacionadas 

a esse tema.  

Em 36 escolas a alimentação é preparada na cozinha dos estabelecimentos 

educacionais, pelas merendeiras; em um município identificou-se que a alimentação é 

preparada em outro local. Em 97,3% dos municípios estudados, a alimentação escolar é 

manipulada pela merendeira, mas 2,7% relatam que essa manipulação é realizada por outras 

pessoas que não trabalham na área de alimentação e nutrição. Esse fato é bastante relevante, 

pois demonstra número insuficiente de merendeira como observado também em estudos de 
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Vieira et al (2008). Sem dúvida, esse dado é preocupante tendo em vista que essas pessoas 

não receberam nenhum treinamento sobre a forma correta de manipular os alimentos, levando 

a risco de contaminação alimentar. 

Vieira et al. (2005) realizaram análises microbiológicas das mãos de manipuladores da 

merenda escolar de nove escolas da rede estadual de Poços de Caldas (MG) e verificaram que 

as mãos das merendeiras de cinco escolas estavam contaminadas por coliformes fecais e 

Staphylo coccus coagulase. Esse resultado revelou que não existia uma adequada técnica de 

higienização por parte dos manipuladores de alimentos, ou que os procedimentos de 

higienização eram inadequados. Nesse mesmo estudo também foram realizadas análises 

microbiológicas de superfícies de manipulação obtendo-se como resultado que cinco, das 

nove escolas avaliadas, apresentaram superfícies de manipulação contaminadas por 

coliformes e Staphylococcus coagulase. 

Silva, Germano e Germano (2003) avaliaram as condições de limpeza e conservação 

de equipamentos e utensílios da rede estadual de ensino de São Paulo e notaram que apenas 

37,5% das unidades estavam em boas condições. Maiores irregularidades foram observadas 

na limpeza de fogões, geladeiras, pisos e paredes. Em relação à higiene pessoal, verificou-se 

que, em 25% das unidades, os manipuladores utilizavam inadequadamente protetores de 

cabelos, enquanto o uso de aventais limpos e de cor clara não foi observado em 62,5% delas. 

Esses resultados levaram os autores a concluir que, nas unidades escolares visitadas, os locais 

de preparo e distribuição dos alimentos, bem como a higiene operacional e pessoal dos 

manipuladores não se encontravam em boas condições higiênico-sanitárias. 

Façanha (2002) avaliou as “Boas Práticas de Fabricação” em 10 escolas públicas 

municipais de Sobral (CE); os dados evidenciaram que todas as escolas obtiveram a 

classificação “regular” no que diz respeito ao aspecto de higiene do ambiente, equipamentos e 

utensílios, pessoal e alimentos. Esse mesmo estudo revelou índices consideráveis de 
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coliformes fecais em algumas amostras obtidas de pratos servidos na merenda escolar, o que 

indicou condições higiênico-sanitárias inadequadas. 

 Com relação à iluminação do local de produção dos alimentos, 27 escolas possuem 

iluminação apropriada com luzes que iluminam na integralidade a área de manipulação dos 

gêneros alimentícios, enquanto 10 encontram-se com iluminação precária. 

De acordo com INPPAZ/OPAS/OMS (2002) e REGO, et al (2001), o cumprimento 

das “Boas Práticas de Fabricação”  e as exigências sanitárias é um procedimento rigoroso, 

tendo suas dificuldades de implantação, mas é a base para a produção de alimentos inócuos. 

Dessa forma, implantar programas de “Boas Práticas de Fabricação” é fundamental para 

minimizar os riscos de contaminação, garantindo-se a oferta de refeições seguras, adequadas à 

política de alimentação e nutrição.  

No que concerne às inadequações verificadas neste estudo sobre o controle de 

qualidade dos alimentos, notou-se que elas resultam de fatores, por exemplo: estrutura física 

da cozinha, como a ausência de telas de proteção e na iluminação inadequada; postura 

profissional das merendeiras e diretores de escolas, quando observada a existência de áreas 

externas com presença de lixo, objetos em desuso, animais, insetos ou roedores. 

É importante salientar que para o desenvolvimento adequado do PNAE, todos os 

atores precisam estar envolvidos em sua execução, principalmente nutricionistas, 

merendeiras, diretores de escolas e gestores, os quais têm, sob sua responsabilidade, o 

compromisso de compreender e atuar em todo o processo de produção da alimentação; por 

entender que esse Programa seja parte de uma política social inserida no contexto político e 

econômico, o conhecimento e compreensão da totalidade possibilitam promover uma postura 

de vinculação com o trabalho, permitir que se criem novas estratégias para intervenções 

oportunas na resolução dos problemas diários e envolver toda a comunidade escolar (COSTA; 

RIBEIRO; RIBEIRO 2001). 
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Os pontos críticos encontrados neste estudo referentes ao armazenamento e à 

manipulação dos alimentos não devem ser utilizados como diagnóstico do Estado de São 

Paulo, tendo em vista que esse não foi objetivo deste trabalho. 

 

5.2 Resultados da aplicação de questionários aos técnicos que atuam na 

Coordenação Geral do Monitoramento do PNAE 

A segunda etapa da pesquisa consistiu na aplicação de um questionário aos técnicos 

que atuam na Coordenação Geral do PNAE, no monitoramento do Programa. O Instrumento 

aplicado teve como finalidade obter informações relativas ao perfil do respondente (Parte I do 

questionário), à existência de ações de educação permanente no serviço e às concepções sobre 

o processo de monitoramento e controle de qualidade dos alimentos (Parte II do questionário). 

 A Coordenação de monitoramento do PNAE é composta de apenas 09 técnicos, os 

quais realizam viagens aos Estados e Municípios brasileiros com vistas a avaliar o 

monitoramento in loco no Programa. Dessa forma, os questionários foram entregues a 8 

técnicos, pois um estava em período de férias não podendo participar da pesquisa, sendo que, 

do total de 8 técnicos, apenas 7 devolveram o questionário. 

Os dados obtidos neste estudo não devem ser extrapolados para os técnicos 

contratados pelas Prefeituras e Secretarias de Educação para realizarem o monitoramento do 

PNAE em âmbito municipal ou estadual. Dessa forma, os resultados referentes à necessidade 

de formação aplicam-se apenas aos técnicos do PNAE contratados pelo governo federal. 

Salienta-se que este estudo abarcou 77,7% do total de trabalhadores do FNDE-PNAE lotados 

no setor de monitoramento e que esses possuem opinião relevante por conhecerem 

diretamente a realidade de diferentes municípios. 

Com relação às características dos profissionais participantes desta investigação, 

constatou-se a predominância do sexo feminino (5 pessoas). A faixa etária variou entre 26 a 
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59 anos, sendo que 6 pessoas possuem idade superior a 39 anos. Todos apresentam 

escolaridade superior completa nos cursos de Pedagogia (3), Química (1), Geografia (1), e 

dois sujeitos não especificaram sua graduação. Apenas 4 participantes possuem pós-

graduação: em Administração Pública (2), em Análise e Gestão de Políticas Educacionais (1) 

e em Planejamento Educacional e Políticas Públicas (1). 

Todos são servidores públicos e trabalham nessa autarquia entre 1 e 26 anos. Em 

relação ao tempo de serviço no PNAE, observou-se uma variação entre 1 e 12 anos, sendo que 

4 pessoas trabalham nesse Programa há apenas 2 anos. Já em relação ao tempo de trabalho no 

setor de monitoramento do PNAE, observou-se uma variação entre 10 meses e 12 anos, sendo 

que 5 pessoas trabalham nesse setor há apenas 2 anos. 

Em relação às respostas contidas na parte II do questionário, foi necessário excluir um 

participante pelo fato de suas respostas estarem iguais a de outro. Dessa forma, os resultados 

aprestados a seguir contemplam apenas 6 técnicos que atuam no monitoramento do PNAE. 

Do total de participantes pesquisados, notou-se que apenas dois profissionais 

realizaram curso sobre o controle de qualidade dos alimentos, porém nem um deles soube 

relatar as temáticas dos cursos, bem como o período em que foi realizado, conforme constam 

em suas expressões: 

 S1: Participei de algumas palestras sobre o controle de qualidade, mas 

infelizmente não posso afirmar quais foram e quando. 

 

No que diz respeito à participação em cursos oferecidos pelo FNDE sobre o 

monitoramento do PNAE, obteve-se o mesmo resultado, ou seja, apenas dois profissionais 

participaram de cursos sobre o monitoramento do PNAE. Segundo eles, os cursos ocorreram 

em 2006 e versaram sobre os temas acompanhamento, avaliação e monitoramento de 

programas e projetos sociais do FNDE; relataram também a realização de outros cursos, 

porém não souberam referir a data de realização, de acordo com as falas a seguir: 

S1: Participei de alguns cursos que estão sendo úteis para subsidiar as 

orientações feitas por meios de ofícios aos gestores das entidades executoras, 
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Conselhos de Alimentação Escolar, bem como atender as solicitações da CGU, 

Ministério Público, Sindicatos, sociedade civil etc. Os cursos oferecidos pelo 

FNDE foram: Contratos e Convênios e Direito Autoral-Consultoria SP; Contratos 

e Convênios-ENAP; Finanças Públicas-UnB; Contratação Direta sem Licitação- 

Elo Consultoria, Planejamento Estratégico – FGV, etc. 

S2: Realizei curso sobre acompanhamento, avaliação e monitoramento de 

programas e projetos sociais do FNDE em, 2006.  

 

Sabe-se que, no cenário atual, é necessária a permanente atualização técnico- científica 

dos trabalhadores, para o adequado desempenho desses profissionais em órgãos e empresas. 

Nesse contexto, a educação permanente em serviço vem sendo utilizada como um instrumento 

de aprendizado coletivo, tendo por base as práticas desenvolvidas no dia a dia do trabalho 

(LIMA et al, 2009; MEDEIROS et al,  2010 ). 

Murofose et al (2009)  realizaram um estudo quantitativo e qualitativo com 939 

trabalhadores de  22 municípios  do Estado do Paraná  onde foi notado que 35,6% dos 

trabalhadores não participaram de nem uma atividade de formação entre os anos de 2004 e 

2006. 

Da mesma forma, Lima et al (2009) observaram um baixo nível de conhecimento de 

213 profissionais de enfermagem sobre desfribrilação (37,3%) e manuseio de desfibrilador 

(38,2%). Após a realização de educação permanente, os percentuais aumentaram para 77,8% e 

57,6%, respectivamente. 

A partir da questão dois contida na segunda parte do questionário utilizado neste 

estudo, observam-se respostas referentes a concepções dos técnicos do FNDE sobre o 

processo de monitoramento do PNAE, tais como:  

 

a) O que você entende por monitoramento? 

As respostas mostraram um entendimento de que o monitoramento é um instrumento 

de avaliação e acompanhamento das ações executadas no PNAE, atendendo a uma política 

pública mais ampla, como se pode constatar nas opiniões a seguir: 
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S1: Acompanhamento da execução da política pública em todas as suas fases. 

Pode ser entendido como uma das ferramentas de avaliação dessa política. 

S2:Processo de acompanhamento, diagnóstico de problemas para intervenção 

e avaliação. 

 

b) O que você entende por controle de qualidade dos alimentos? 

Os sujeitos demonstram sua compreensão sobre controle de qualidade dos alimentos e 

sobre a importância dessa ação na medida em que explicitam a necessidade de se verificar a 

qualidade dos alimentos para que estes possam ser consumidos pelos alunos das escolas 

públicas brasileiras.  

S1: O controle de qualidade dos alimentos é a fiscalização exercida nas 

atividades de pessoas (manipuladores de alimentos), estabelecimento (locais de 

armazenamento dos produtos, cozinha, o refeitório) até a compra e transporte dos 

produtos alimentícios, tudo isso com suas peculiaridades, visando garantir a 

qualidade dos alimentos oferecidos aos beneficiários do PNAE. 

S2: Entendo que para se ter um controle de qualidade na escola como 

também no depósito, deve-se verificar se os alimentos estão sendo armazenados, 

transportados, e manipulados dentro dos padrões de higiene adequados. 

 

c) Você gosta de trabalhar no PNAE na área de monitoramento? 

Todos os funcionários se sentem à vontade em realizar tarefas relativas ao 

monitoramento do PNAE. Também nessa questão os resultados mostram homogeneidade, 

pois todas as respostas foram positivas, apresentando razões, tais como: importante porque 

atende uma política pública; contribui para o crescimento e desenvolvimento de escolares; 

permite orientações sobre o PNAE.   

S1: É bom participar de um Programa de governo que contribui para o 

crescimento e desenvolvimento dos alunos matriculados na rede pública de ensino. 

 S2: É interessante, pois você conhece várias realidades do nosso país, 

tendo a oportunidade de contribuir para que os recursos públicos sejam melhor 

aproveitados. Ajudando a melhorar a falta de alimentação das crianças do nosso 

país.  

d) Você gosta de atuar no monitoramento do PNAE no âmbito do controle de 

qualidade dos alimentos? 

As respostas registradas revelam que alguns sujeitos gostam de suas atribuições e 

sentem-se confortáveis em realizar ações relativas ao controle de qualidade dos alimentos. No 
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entanto, um sujeito revela dificuldade na execução de suas atribuições por falta de 

conhecimento e formação na área de nutrição.  

S1: Não tenho formação específica para atuar nesse sentido. 

S2: Mesmo não sendo da área de nutrição me sinto capaz de atuar um 

pouco, oferecendo ou mesmo procurando informações para repassar. 

 

e) Você considera importante prestar orientações aos Estados e Municípios sobre os 

assuntos armazenamento e manipulação dos alimentos? 

Todos os técnicos do PNAE consideram importante orientar os Estados e Municípios 

no tocante ao armazenamento e à manipulação dos alimentos. Nota-se também nessa questão 

uma semelhança entre as respostas, pelo fato de todas elas terem caráter positivo.  

S1: Esses pontos são relevantes para atingir um dos princípios e diretrizes 

que o PNAE se propõe em seu art. 2º, inciso I, e art. 3º, inciso I, respectivamente: 

O direito humano à alimentação adequada, visando garantir a segurança 

alimentar e nutricional dos alunos. O emprego da alimentação saudável e 

adequada, que compreende o uso de alimentos variados, seguros... e hábitos 

alimentares saudáveis... Esses pontos só serão atingidos se as  boas práticas forem 

rigorosamente cumpridas. Além da possibilidade dessas orientações serem 

multiplicadas por meio dos que as recebem, para a família, os vizinhos, os amigos, 

etc. melhorando assim, a qualidade de vida das comunidades. 

S2:Como falei anteriormente muitos municípios são carentes de 

informação. Pecam por não saberem o que fazer e/ou como fazer. Mesmo não 

conhecendo a fundo controle de qualidade sei o que pode e o que não ser feito e o 

mínimo de orientação que podemos oferecer sempre é bem vindo.  

 

f) Quais as principais dificuldades que você encontra ao prestar orientações sobre os 

assuntos descritos na questão anterior? 

Os discursos dos sujeitos indicam similaridade; é relatado por todos que a principal 

dificuldade é a ausência de conhecimento técnico-científico na área de controle de qualidade 

dos alimentos para a realização dos monitoramentos nos Estados e Municípios. 

S1: Falta de conhecimentos específicos da área o que, às vezes, faz com 

que as orientações sejam dadas apenas com caráter de senso comum, e não com os 

conhecimentos técnicos e científicos agregados, necessários; no meu ponto de 

vista, para que o cidadão construa um conhecimento em torno daquela informação 

e mude seu comportamento rumo à situação desejada. 

S2: A maior dificuldade é não possuir conhecimento técnico. 
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Pode-se notar também que os técnicos, quando são questionados sobre assuntos 

específicos deste tema, não evidenciam clareza quanto ao conceito de controle de qualidade 

dos alimentos no que tange à manipulação e ao armazenamento desses gêneros. Dessa forma, 

observa-se que alguns desses profissionais não diferenciam “Boas Práticas de Fabricação”, 

elaboração de cardápios e rotulagem nutricional, entre outros assuntos na área de nutrição. 

Ressalta-se que dois sujeitos indicam a necessidade de que monitoramento seja sempre 

realizado com a presença de nutricionista.  

S1: Sinto dificuldade com relação ao Regulamento Técnico sobre 

Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, Declaração de Valor Energético 

dos Nutrientes, Cálculo do Valor Energético, entre outros contidos na Resolução-

RDC nº 360, de 23/12/2003. Acredito que a atuação de uma nutricionista nos 

monitoramentos se faz necessária. 

S2: Verificar os cardápios, pois é muito específico e não me sinto capaz de 

orientar neste sentido. Por isso sempre que vou realizar um monitoramento tenho 

solicitado a presença de um nutricionista. 

 

É importante frisar que, quando os técnicos são questionados acerca do conceito geral 

de controle de qualidade, conforme o resultado da questão “B”, todos possuem clareza e 

coerência sobre o assunto, porém, quando são realizadas questões específicas desse tema, é 

notável a contradição entre as falas. Esses dados refletem a necessidade da realização de um 

programa de educação permanente na área de alimentação e nutrição, tendo como foco 

principal “As Boas Práticas de Fabricação”, com vistas a aprimorar a qualidade do 

monitoramento realizado pelo PNAE.   

 

g) De que conhecimento ou formação você sente falta para ter uma atuação efetiva nos 

monitoramentos, no tocante ao controle de qualidade dos alimentos? 

Novamente é obtida uma homogeneidade nas respostas. Identifica-se serem 

necessárias formação técnico-científica, envolvendo a legislação e regulamentações sobre a 

vigilância sanitária dos alimentos. Um dos sujeitos demonstrou ser importante conhecer o 

formato dos processos de monitoramento que outras entidades governamentais realizam e 
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também indica a necessidade de reciclagem sobre controle de qualidade. Esses elementos são 

assim identificados: 

S1: Participei de muitas palestras em que o foco era o tema em questão. 

Acredito que sempre temos algo a aprender e seria bom que houvesse, sempre que 

possível, uma reciclagem desses temas para todos. 

S2: O conhecimento específico da área de nutrição e vigilância sanitária. 

S3: Creio que seria importante mantermos contato com outras entidades 

que já realizam monitoramento e avaliação dos programas de governo. 

  

A nova dinâmica do mundo tem provocado intensas mudanças, especialmente nas 

organizações de trabalho, com vistas a constituir a democratização nas relações institucionais, 

recompondo-se as relações entre os trabalhadores e gestores. Esse fato é notado pela 

superação da cultura baseada na centralização das decisões, utilizando-se a verticalização de 

ações, como sugere a política de educação permanente (LIMA et al, 2009). 

A educação permanente tem por base a reflexão das ações realizadas no cotidiano, 

estabelecendo-se possibilidades de um novo agir, desenvolvendo-se no ambiente de trabalho 

um espaço para ação e reação, além de escolhas.  Propicia também potencializar habilidades, 

como: capacidade de discutir e compreender o contexto, dialogar, negociar, entre outras 

características. Essas habilidades são extremamente importantes para profissionais que lidam 

diretamente com o público, como no caso dos técnicos que realizam monitoramento do PNAE 

(MEDEIROS et al, 2010). 

Dessa forma, a institucionalização de um processo de educação permanente no âmbito 

do monitoramento do PNAE é essencial para aprimorar os conhecimentos, aperfeiçoar 

habilidades e proporcionar maior segurança para que os técnicos possam orientar os Estados e 

Municípios, bem como solucionar as irregularidades encontradas, visando à verticalização de 

ações. 
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h) Quão efetivo você considera o trabalho que desempenha nos monitoramentos? 

Mesmo tendo dificuldades em orientar os Estados e Municípios sobre o controle de 

qualidade dos alimentos, quatro técnicos do PNAE concluem que desempenham efetivamente 

o devido monitoramento.  

S1: Muito. 

S2: As orientações repassadas ao gestor, que sempre tem dúvidas na 

execução do programa, tanto no cumprimento das Resoluções como na legislação 

em geral. Ajuda o gestor a melhorar a execução do Programa, fazendo com que os 

recursos públicos sejam melhor utilizados. 

S3: Quando recebemos relatório após as visitas realizadas, os quais 

descrevem que as orientações foram sanadas, bem como o agradecimento de 

serem visitados pela equipe do FNDE, pois muitas vezes os municípios se sentem 

totalmente abandonados. 

S4: As orientações prestadas in loco aos gestores, nutricionistas, 

merendeiras, diretores e CAE foram valiosas segundo constatações dos mesmos.  
 

No entanto, um técnico avalia seu trabalho em parcialmente efetivo, pelo fato de o 

monitoramento no PNAE ser ainda visto com caráter de fiscalização. Nota-se que outro 

técnico não fez correlação com a efetividade de seu trabalho em sim com a efetividade da 

ação de monitoramento PNAE.  

S5: Parcialmente efetivo. Nosso monitoramento ainda tem caráter muito 

fiscalizatório. Ainda distante de um monitoramento efetivo. É preciso que ele seja 

mais formativo que corretivo” 

S6: O monitoramento é efetivo quando consegue atingir todos os atores 

envolvidos no Programa”. 

 

i) Quais os principais problemas que você identifica sobre a manipulação dos 

alimentos na cozinha da escola? 

Grande parte dos sujeitos relata que a falta de capacitação dos manipuladores de 

alimentos e a ausência de nutricionistas nas escolas ou nas prefeituras relacionadas com a 

incidência de problemas na manipulação dos alimentos. Apenas três participantes desse 

estudo citaram, em suas falas, problemas cotidianos diagnosticados diretamente na 

manipulação dos alimentos: 

S1: Indumentária inadequada dos manipuladores; armazenamento em 

local inapropriado; falta de higiene. 

S2: A falta de estrutura, como pia, bancada, armários, geladeiras, etc. 
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S3: A falta de estrutura física adequada, esse problema é crucial, na 

maioria das escolas que visitei não existe coifa, a ventilação é precária e o espaço 

é pequeno. No verão, algumas localidades chegam a atingir mais de 34º, e com os 

fornos e fogões em funcionamento, a cozinha vira uma verdadeira estufa, 

causando transtorno aos manipuladores. 

S4: A falta de capacitação e acompanhamento dos manipuladores de 

alimentos, uma vez que a nutricionista muitas vezes não consegue 

capacitar/acompanhar os mesmos.  

 

j) Na sua opinião, a maioria dos problemas encontrados nas escolas sobre o 

armazenamento e manipulação dos alimentos estão relacionados à estrutura física da cozinha 

ou à postura do manipulador de alimentos? 

É notória a heterogeneidade nos discursos dos sujeitos. Cinquenta por cento dos 

participantes identificam que tanto a estrutura física da cozinha quanto à postura do 

manipulador interferem no armazenamento e manipulação dos alimentos. Outros sujeitos 

indicam que a falta de estrutura física tem maior influência do que a postura do manipulador, 

porém alguns relatam que a ausência de capacitação é o maior problema.  

 S1: Os dois. Normalmente as escolas não possuem depósitos e em 

algumas não há espaço físico para construção dos mesmos. Falta capacitação 

para os manipuladores de alimento. 

S2: Nas muitas viagens que realizei pude verificar que a falta de estrutura 

é o grande vilão da história. O manipulador pode fazer milhares de cursos de 

capacitação e ser periodicamente reciclado, pode usar uniforme adequadamente, 

mas se não houver uma estrutura, mesmo pequena, que lhe de suporte ele pouco 

poderá realizar no seu dia a dia.  

 

Esses mesmos resultados foram observados na análise quantitativa deste estudo em 

que foram constatadas irregularidades relacionadas à estrutura física da escola (ausência de 

telas de proteção e iluminação inadequada) como também a atitude do manipulador dos 

alimentos (presença de insetos e roedores em área de estoque e área externa a cozinha).   

Entende-se que a educação brasileira seja uma ação de responsabilidade dos três entes 

federados: União, Estados e Municípios. O Governo Federal desenvolve distintos programas 

como o PNAE, o Programa Dinheiro Direto nas Escolas – PDDE, que tem por finalidade 

prestar assistência financeira, em caráter suplementar, às escolas públicas da educação básica 
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das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal. Esses Programas contribuem 

diretamente para a melhoria da educação desenvolvida no Brasil. Os Estados e Municípios 

também precisam desenvolver ou aprimorar ações e orçamentos direcionados às escolas, com 

o intuito de aperfeiçoar distintas necessidades da comunidade escolar. Por exemplo, a 

existência de cozinhas com estruturas físicas adequadas para o preparo da alimentação dos 

alunos. 

Por fim, os técnicos do PNAE apresentaram sugestões que consideram importantes 

para o aprimoramento do monitoramento na área de controle de qualidade dos alimentos. 

Nessa questão apenas quatro técnicos realizaram relatos; entre eles, metade expuseram em 

seus diálogos a necessidade da presença de nutricionistas no setor de monitoramento do 

PNAE/FNDE, com vistas a promover efetividade e eficiência ao trabalho desenvolvido. 

Outros pontos observados foram a necessidade da criação de um sistema informatizado para 

mensurar a efetividade e impacto do PNAE e a valorização da merendeira, conforme constam 

em suas expressões: 

S1: Como sugestão, deveríamos contar como suporte técnico de um 

nutricionista nos monitoramentos para que o trabalho seja mais efetivo e eficiente. 

S2: Gostaria de deixar uma sugestão para a criação de sistemas 

informatizados, os quais pudessem medir a efetividade e o impacto do PNAE, um 

Programa com total relevância para o país e para as políticas públicas. 
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6- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao planejar a pesquisa em questão foram delineados dois tópicos centrais: identificar 

os pontos críticos do controle de qualidade dos alimentos com o foco no armazenamento e 

manipulação dos gêneros alimentícios em 10 municípios do Estado de São Paulo; investigar a  

qualificação dos técnicos do Programa Nacional de Alimentação Escolar que realizam 

monitoramento nos Estado e Municípios com vistas a mensurar a efetividade desse Programa. 

Os resultados obtidos neste estudo demonstram que grande parte das Prefeituras (70%) 

optou em gerenciar o PNAE de forma centralizada, ou seja, realizam as compras dos gêneros 

alimentícios enviando-os para as escolas onde ocorre a produção da alimentação escolar. 

Todas as Prefeituras possuem nutricionista responsável-técnico pela Alimentação Escolar, 

porém algumas não realizam visitas às escolas; dessa forma, não supervisionam a produção de 

alimentos. 

Com relação ao armazenamento dos alimentos no estoque central da prefeitura foram 

constatados os seguintes pontos: ausência de telas de proteção em portas e janelas, existência 

de embalagens de alimentos não removidas, armazenamento de produtos de limpeza 

juntamente com os gêneros alimentícios, entre outros. 

Nas escolas visitadas observaram-se irregularidades referentes à estrutura física da 

cozinha, como: ausência de telas de proteção em portas e janelas, iluminação inadequada e 

também incoerências referente à postura profissional de manipuladores de alimentos e demais 

membros da escola, o que foi notado quando constatada presença de lixo e objetos em desusos 

na área externa da cozinha, presença de insetos, roedores e animais. 

Esse dado reflete a necessidade do direcionamento de ações e investimentos dos 

municípios brasileiros na promoção de ambientes adequados e harmoniosos nas escolas 

brasileiras, como: construção ou reformas de cozinhas escolares, realização de formações para 
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aprimorar as habilidades e potencializar, tomadas de decisões dos trabalhadores envolvidos 

com a alimentação, com vistas a solucionar problemas que são verificados no dia a dia da 

execução do PNAE. Acredita-se que tais medidas poderão contribuir para a alimentação 

escolar segura. 

Outro ponto de destaque deste estudo é a constatação de que nenhum técnico do 

monitoramento do PNAE possui graduação em nutrição, sendo que todos realizam 

monitoramento na área de controle de qualidade dos alimentos. Todos se sentem confortáveis 

em atuar no monitoramento do PNAE, porém um sujeito pesquisado relata não gostar de atuar 

no monitoramento com o foco no controle de qualidade dos alimentos devido a falta de 

formação.  

Ao longo do estudo foi possível identificar que todos os técnicos apresentam 

dificuldade em orientar os Estados e Municípios brasileiros no tocante ao controle de 

qualidade, particularmente com o foco no armazenamento e manipulação dos alimentos, 

sendo a principal queixa a carência de conhecimento técnico-científico acerca do tema. 

Notou-se também que apenas dois profissionais já realizaram cursos em controle de qualidade 

e monitoramento, mas não souberam relatar  com clareza os temas abordados.  

Metade dos sujeitos sugere ser necessária a presença de um nutricionista no setor de 

monitoramento do PNAE, com vistas a subsidiar os monitoramentos realizados nos Estados e 

Municípios brasileiros; todos relatam também a necessidade de formação técnico-científica, 

envolvendo a legislação e regulamentações sobre a vigilância sanitária dos alimentos.  

  Os resultados apresentados neste trabalho deverão orientar o PNAE do FNDE na 

elaboração de uma política de educação permanente, bem como no estabelecimento de 

prioridades para a reorganização do setor de monitoramento do PNAE.   

Como produto desta análise de dados, com o objetivo de fortalecer o papel dos 

profissionais técnicos em suas visitas de monitoramento e também com o intuído de estimular 
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a Coordenação Geral do PNAE a iniciar um processo de educação permanente com os 

técnicos do monitoramento do FNDE, foi produzida uma cartilha sobre controle de qualidade 

dos alimentos (Anexo III). 

A elaboração da cartilha justifica-se pelo fato de os resultados deste estudo identificar 

que os técnicos do monitoramento do PNAE necessitam aprimorar seus conhecimentos sobre 

“Boas práticas de fabricação”. No que tange às cozinhas das escolas, nota-se também que 

cuidados básicos não estão sendo considerados durante a manipulação dos alimentos nos 

municípios estudados. A cartilha é um material de fácil reprodução, baixo custo e não 

necessita de alta tecnologia para ser veiculada. 

Dessa forma, a cartilha deverá ser aprimorada pelo FNDE juntamente com os técnicos 

do monitoramento, tendo em vista adaptar a interpretação do texto levando-se em 

consideração a realidade das cozinhas escolares de todos os municípios brasileiros. Salienta-

se que apenas o FNDE tem condições de promover essa adaptação uma vez que foi realizada 

em 2006 uma Pesquisa de amostra nacional que avaliou as “Boas práticas de fabricação” em 

todos os estados brasileiros, mas que, até a presente data, essa pesquisa não foi publicada 

devido a problemas administrativos. 

Ressalta-se que os resultados do presente estudo aliados à Pesquisa Nacional de 2006 

e à existência de cooperações entre Universidades federais e o PNAE poderão fortalecer uma 

discussão acerca da implantação de uma política de educação permanente para o setor de 

monitoramento do PNAE/FNDE. 

Este estudo consolida a necessidade de uma educação permanente para profissionais 

ligados ao binômio “Educação e Saúde”. São profissionais da área da Alimentação Escolar 

cuja atuação tem por objetivo realizar o controle de qualidade da situação do armazenamento 

e manipulação dos alimentos. E, na medida em que foram detectados problemas, necessário se 

faz um aprimoramento em seus conhecimentos e competências. 
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Anexo I 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Em virtude da ausência de relatos na literatura até o presente momento, vê-se a 

importância em conhecer, junto aos servidores/colaboradores do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), com exclusividade aqueles que trabalham ligados 

direta ou indiretamente à Coordenação-Geral do Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE), as concepções e conhecimentos em relação à necessidade de orientar os Estados e 

Municípios para a correção das irregularidades encontradas nos monitoramentos do PNAE, e 

suas demandas de formação; 

Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste 

estudo, que visa analisar a qualificação dos técnicos da Coordenação-Geral do PNAE, 

responsáveis pelo processo de monitoramento do programa, em relação ao armazenamento e 

manipulação dos alimentos. 

Para a realização deste estudo será realizado, em um primeiro momento, uma conversa 

introdutória sobre os objetivos da pesquisa e em seguida será aplicado um questionário 

contendo questões abertas e fechadas, que abordará o perfil do servidores/colaboradores. Em 

um segundo momento, caso seja necessário, será realizada uma entrevista para 

aprofundamento da coleta de dados, com a utilização de um roteiro orientativo.  

Gostaria de garantir que, em qualquer momento, haverá total acesso ao profissional 

responsável pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. A principal investigadora 

é Rafaela Ribeiro de Brito; se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da 

pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 

1º andar – cj. 14, (11) 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: cepunifesp@epm.br. 

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de 

participar do estudo, sem qualquer prejuízo à Instituição. 

É garantido também que as informações obtidas nesta pesquisa serão analisadas e a 

divulgação destas será feita sem a identificação dos participantes envolvidos. 

Os servidores/colaboradores evolvidos têm o direito de serem mantidos atualizados 

sobre os resultados parciais da pesquisa, tanto quanto estes forem do conhecimento do 

pesquisador. E os dados coletados serão utilizados somente para esta pesquisa. 

Não haverá despesa pessoal para os participantes em qualquer fase do estudo, bem 

como não haverá compensação financeira relacionada a esta participação. Se acaso houver 

alguma despesa adicional, esta deverá ser absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Do armazenamento e manipulação dos 

alimentos à qualificação dos técnicos da Coordenação Geral do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar - PNAE que atuam no monitoramento desse Programa”. 

Discuti com Rafaela Ribeiro de Brito sobre minha decisão em participar deste estudo. 

Ficaram claros para mim quais são os objetivos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas. Concordo 

voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer 

momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer 

benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

mailto:cepunifesp@epm.br
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________________________________________________________ 

Servidor/Colaborador do FNDE/PNAE 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste docente ou representante legal para a participação neste estudo. 

___________________________________________________ 

Rafaela Ribeiro de Brito  

Responsável pelo estudo 

Data ____/____/______ 
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 Anexo II                                             Questionário 

Data: _____/______/_______ 

Parte I- Perfil do funcionário: 

1-Idade: ____________________________________________________________ 

2-Sexo: (     ) Feminino   (     ) Masculino 

3- Formação: 

(  ) Ensino médio 

(  ) Superior incompleto  

(  ) Superior completo. Graduação em: ____________________________________________ 

(  ) Pós-graduação. Qual curso: _________________________________________________ 

4- Vínculo com o FNDE: (     ) Servidor   (     ) Terceirizado    

5- Tempo de trabalho no FNDE: ______________________________________________ 

6 - Tempo de trabalho no PNAE: ______________________________________________ 

7- Tempo de trabalho no monitoramento:________________________________________ 

 

Parte II – Cursos de Capacitação Profissional / Concepções  

1- Curso de aperfeiçoamento: 

a) Já realizou curso de aperfeiçoamento sobre o controle de qualidade dos alimentos 

 (    ) NÃO  (  ) SIM. Quais e quando?      ________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b) Você já participou de curso oferecido pelo FNDE sobre o monitoramento do 

PNAE. 

 (    ) NÃO  (  ) SIM. Quais e quando? ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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2- O que você entende por monitoramento? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3- O que você entende por controle de qualidade dos alimentos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4- Você gosta de trabalhar no PNAE na área de monitoramento? 

 (  ) SIM   (    ) NÃO  Por quê?    ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5 - Você gosta de atuar no monitoramento do PNAE no âmbito do controle de qualidade dos 

alimentos? 

(  ) SIM   (    ) NÃO  Por quê? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6- Você considera importante prestar orientações aos Estados e Municípios sobre os assuntos 

armazenamento e manipulação dos alimentos? 

(  ) SIM   (    ) NÃO  Por quê? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7- Quais as principais dificuldades que você encontra em prestar orientações sobre os assuntos 

descritos na questão 6? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8- De que conhecimento ou formação você sente falta para ter uma atuação efetiva nos 

monitoramentos, no tocante ao controle de qualidade dos alimentos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9- Quão efetivo você considera o trabalho que desempenha nos monitoramentos?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10- Quais os principais problemas que você identifica sobre a manipulação dos alimentos na 

cozinha da escola? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11- Em sua opinião, a maioria dos problemas encontrados nas escolas sobre o armazenamento 

e manipulação dos alimentos está relacionada à estrutura física da cozinha ou à postura do 

manipulador de alimentos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12. Outras sugestões que considera importante: 

___________________________________________________________________________ 
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Anexo III 

 

 

 

 

 

CARTILHA: CONTROLE DE 

QUALIDADE DOS ALIMENTOS 

 

 

 

 

 
 

Público - Técnicos que atuam no monitoramento do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar/ FNDE 
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Em setembro de 2011 foi finalizada a tese de mestrado de 

Rafaela Ribeiro de Brito, referente ao Programa de Mestrado Ensino 

em Ciências da Saúde do Centro de Desenvolvimento do Ensino 

Superior em Saúde da Universidade Federal de São Paulo. A tese em 

questão teve como título - Controle de qualidade: A situação do 

armazenamento e manipulação dos alimentos do PNAE em municípios 

do Estado de São Paulo. 

Como resultado observou-se a necessidade de o FNDE 

desenvolver uma política de educação permanente com foco no 

controle de qualidade dos alimentos, tendo em vista aprimorar o 

monitoramento in loco realizado nos Estados e Municípios brasileiros. 

Para iniciar ações de educação permanente desenvolveu-se uma 

cartilha para os técnicos que atuam no monitoramento do PNAE/ 

FNDE. 
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Sumário  

 

1- O que são manipuladores de alimentos. 

2-Contaminantes alimentares: físicos, químicos e biológicos.  

3-Como evitar a contaminação dos alimentos. 

a) Higiene pessoal. 

b) Higienização de utensílios, equipamentos e ambientes. 

c) Recebimento da matéria-prima. 

d) Armazenamento. 

e) Pré – preparo. 

f) Preparo. 

g) Descarte do lixo. 
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1- O QUE SÃO MANIPULADORES DE ALIMENTOS 

 

Manipuladores de alimentos são todas as pessoas que trabalham 

com alimentos inclusive as que transportam, recebem, preparam e 

realizam sua distribuição. 

Os principais manipuladores da alimentação escolar são as 

merendeiras, mas o monitoramento do PNAE não deve ter como foco 

apenas as merendeiras e sim todos os manipuladores envolvidos na 

cadeia alimentar. 

 

 

As merendeiras devem ter cuidado especial na manipulação 

dos alimentos, evitando-se a contaminação desses produtos. 

 

 

 

 

2- CONTAMINANTES ALIMENTARES: FÍSICOS, QUÍMICOS E 

BIOLÓGICOS  

 

Existem vários perigos que podem contaminar os alimentos.  

Perigo é definido como tudo aquilo que pode causar mal à saúde dos 

escolares. São divididos em: 

a)  perigo biológico:  microrganismos; 

b) perigo químico: venenos, detergentes e outras substâncias 

químicas; 

c) perigo físico: pedras, anéis, pulseiras, chaves, canetas, 

pregos, entre outros. 

Todos esses perigos provocam contaminação no alimento, 

levando ao desenvolvimento de doenças nos escolares, tais como: 

diarreia, vômitos, febre e outros, podendo levar à morte. Essas 



 95 

reações orgânicas são denominadas de intoxicações ou toxi-infeções 

alimentares. 

Entre os perigos citados, os principais são os micro-organismos; 

além de pequenos e perigosos, estão presentes em distintos lugares, 

como citado a seguir:  

 

Onde estão os microrganismos? 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nos seres humanos, os microrganismos estão presentes em 

partes do corpo, como: 

 

- nariz, boca, saliva e garganta e são chamados de estafilococos; 

Alimentos 

(matérias-

primas cruas) 

Poeira no ar. 

Pragas, insetos, 

roedores... 

Lixo 

Nos animais 

E principalmente 

nas pessoas 
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- no cabelo, mãos, unhas, pele, roupas e sapatos; nesses locais os 

microorganismos vêm do nariz, das fezes, do ar e de superfícies 

sujas; 

 - no intestino também há microrganismos, principalmente a 

salmonela e os coliformes fecais  

 

 

 

3- COMO EVITAR A CONTAMINAÇÃO DOS ALIMENTOS  

Neste tópico são descritos os pontos principais que os técnicos 

do FNDE devem observar nos Estados e Municípios brasileiros ao 

realizarem o monitoramento  

 

                                                                                                  
A merendeira deve dar especial atenção a sua higiene pessoal para 

que não ocorra qualquer tipo de contaminação, pois os microrganismos 

representam a maior ameaça para uma alimentação segura. Sendo 

assim, destacam-se algumas medidas importantes para evitar a 

contaminação. 

 tomar banho diariamente; 

 manter unhas sempre cortadas, limpas e sem esmalte; 

 fazer diariamente a barba e não usar bigode;  

 manter os cabelos aparados e protegidos com toucas ou redes; 

 cuidar para que mãos e antebraços estejam sempre 

higienizados;  

 usar uniformes de cor clara e limpos; 

 usar calçados de segurança (fechados e antiderrapantes);  

Destaca-se que é responsabilidade da Prefeitura ou da Secretaria 

de Educação fornecer às merendeiras todo o uniforme necessário 

para manipular os alimentos, inclusive os sapatos fechados. 

 

 

a)- HIGIENE PESSOAL 
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Ao chegar às escolas, o técnico do PNAE deve solicitar que todas 

as merendeiras realizem a higiene das mãos, podendo assim observar 

se o procedimento está sendo realizado da forma correta, conforme 

a instrução abaixo. 

 

                       

 HIGIENE CORRETA DAS MÃOS 

 

1. Molhar as mãos e os antebraços com água. 

2. Colocar sabão ou detergente e esfregar aproximadamente por 

20 segundos. 

3. Enxaguar bem as mãos e os antebraços e secar em seguida em 

toalha de papel não reciclado. 

4. Passar álcool 70% ou outro produto similar adequado. 

5. Deixe secar as mãos ao ar livre. 

 

                         
 

 

Todas as merendeiras devem lavar as mãos nas seguintes 

ocasiões: ao chegar ao trabalho e antes de iniciar as tarefas; após ir 

ao banheiro, assuar o nariz; depois de usar material de limpeza; antes 

de iniciar atividades de manuseio dos alimentos; depois de manusear 

alimentos crus; antes de manipular alimentos que já estejam cozidos; 

após ter contato com lixo; sempre que retornar à área de 

manipulação, após fumar (se for fumante). 

 

 

1 2 2 3 
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Existem ações que os manipuladores não devem desenvolver 

dentro de uma cozinha, como:   

  

         
   utilizar utensílios que foram colocados na boca; 

  utilizar adornos (relógio, anéis, brinco, pulseiras, colar etc); 

 comer durante o serviço e degustar alimentos com as mãos; 

 coçar o corpo, a cabeça, passar dedos no nariz, orelhas e boca; 

   
 
 
 
 

 

b) HIGIENIZAÇÃO DE UTENSILIOS, EQUIPAMENTOS E 

AMBIENTES 

 

Todas as cozinhas das escolas devem ser higienizadas conforme 

a recomendação a seguir, devendo essa higienização ser documentada 

em planilha especifica:  

 
Limpeza diária 

- Pisos, rodapés, ralos, todas as áreas de lavagem e produção de 

alimentos, maçanetas, bancadas, mesas, equipamentos e utensílios, 

pias e recipientes de lixo. 

 

Limpeza semanal 

- Paredes, portas, janelas, prateleiras e armários, geladeiras, 

freezer, câmaras e coifas. 

 manipular alimentos quando estiver doente e 

com ferimentos nos dedos, mãos e antebraço; 

 usar bigode e barba; 

 fumar e manusear dinheiro; 

 tossir, espirar e cantar  sobre os alimentos. 

http://cd.wrs.yahoo.com/;_ylt=AgUQ1T9A16Y.PGquZM5VQyXd7Qt.;_ylu=X3oDMTA2bTQ0OXZjBHNlYwNzcg--/SIG=1kdf8pi0e/EXP=1117659983/**http%3A%2F%2Fcade.search.yahoo.com%2Fimages%2Fview%3Fback%3Dhttp%253A%252F%252Fcade.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253Dbacterias%2526ei%253DUTF-8%2526fl%253D0%2526b%253D741%26h%3D303%26w%3D250%26imgcurl%3Dwww.atelierdenoivas.com.br%252Fmundomulher%252Ffiguras_artigos%252Fgripe_resfriado.jpg%26imgurl%3Dwww.atelierdenoivas.com.br%252Fmundomulher%252Ffiguras_artigos%252Fgripe_resfriado.jpg%26size%3D7.8kB%26name%3Dgripe_resfriado.jpg%26rcurl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.payitoweb.blogspot.com%252F%26rurl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.payitoweb.blogspot.com%252F%26p%3Dbacterias%26type%3Djpeg%26no%3D747%26tt%3D5.257%26ei%3DUTF-8
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Limpeza mensal 

- Luminárias e telas. 

 

Seguem-se os procedimentos corretos de higienização de 

ambientes, utensílios e equipamentos, para que possam ser 

observados no monitoramento.  

 

Higienização dos ambientes  

Os ambientes a serem higienizados são: pisos, paredes, portas, ralos, 

janelas, etc. 

- Com o auxílio de uma espátula remover os restos de alimentos 

das superfícies;  

- lavar com água e sabão ou detergente; 

- enxaguar; 

- retirar o excesso de água com auxílio de rodo (não utilizar pano 

de chão); 

- desinfetar com solução clorada (água sanitária 2,0 - 

2,5%diluição 1 colher de sopa rasa de água sanitária-10 ml em 1 

litro de água) com contato de, no mínimo, 15 minutos; 

- enxaguar e retirar o excesso de água com auxílio de rodo (não 

utilizar pano de chão). 

 

 

Higienização de utensílios e equipamentos 

- Retirar o excesso de alimentos; 

- lavar com água e sabão ou detergente; 

- enxaguar; 

- desinfetar com solução clorada (água sanitária - mesma diluição citada  

anteriormente ou álcool 70%, ou emergir por 15 minutos em água fervente); 
se for utilizar água sanitária ou álcool 70%, borrifar sobre a 

superfície ou deixar os utensílios de molho por 2 minutos; 

- secar ao ar livre. 

 

OBS: Nunca usar palha ou esponja de aço. 
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c) RECEBIMENTO DA MATÉRIA-PRIMA 

 

Ao receber a matéria-prima, esta deve ser avaliada tanto qualitativa 

quanto quantitativamente, levando-se em consideração os seguintes 

aspectos: 

 os alimentos não podem estar com o prazo de validade 

vencido;  

 deve ser verificada a condição da embalagem; essas não 

devem estar furadas, rasgadas, estufadas, amassadas, 

enferrujadas ou com qualquer alteração; 

 o veículo de transporte dos alimentos deve estar limpo.   

 

 

 

d) ARMAZENAMENTO 

 

O armazenamento adequado serve para garantir a qualidade e 

aumentar a durabilidade dos alimentos. Os locais para o 

armazenamento devem estar limpos, evitando-se a existência de 

restos de alimentos, sujeira e presença de animais. 

 

Importante: os alimentos não devem ser armazenados junto a 

produtos que não sejam gêneros alimentícios, tais como: materiais 

de escritório, escolares, limpeza, higiene, químicos ou de 

perfumaria. 

 

-Os alimentos, antes de serem guardados em locais apropriados, 

devem passar por uma seleção, descartando-se os que não 

apresentarem boas condições de uso. 

-Embalagens como caixas de madeira, sacos de papel, caixas de 

papelão devem ser descartadas evitando-se pragas e contaminação 

no estoque. 
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Existem três tipos de armazenamento:  

- sob refrigeração (armazenados na geladeira); 

- congelados (armazenados em freezer ou congelador); 

- em temperatura ambiente (ambiente bem ventilado e seco). 

 

 Na geladeira recomenda-se utilizar a seguinte organização: 

- alimentos prontos (alimentos cozidos): nas prateleiras de cima; 

- alimentos semiprontos (carne temperada, verduras cortadas): 

prateleira do meio; 

- alimentos crus: nas prateleiras de baixo. 

 

 Para armazenar alimentos em temperatura ambiente, 

recomenda-se:  

- devem ser organizados em prateleiras ou estrados, os quais não 

podem ser de madeira; os produtos devem estar distantes do chão, 

teto e paredes; 

- os alimentos devem ser armazenados por grupos alimentares e 

consumidos de acordo com o prazo de validade (o primeiro alimento 

que vence será o primeiro a ser usado). 

 

 

 

e) PRÉ – PREPARO 

O pré-preparo ocorre antes do preparo final dos alimentos e 

envolve algumas fases:  

  

-Congelamento: os alimentos a serem congelados devem ser cortados 

em porções de até 2kg para facilitar o descongelamento e o preparo. 

 

 -Descongelamento: para o descongelamento, o alimento deverá ser 

colocado em um recipiente e em seguida colocado na geladeira. 

  

-Corte/fracionamento: após o descongelamento, os alimentos devem 

ser cortados de acordo com tipo de preparação do dia, seguindo o per 

capita presente no cardápio estabelecido pela nutricionista. 
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* Cuidado com a higiene das mãos, facas e tábuas de corte. A tábua 

de carne não pode ser de madeira. 

 

- Dessalgue: o dessalgue pode ser realizado de duas formas: 

 em geladeira: trocando-se a água a cada 4 horas; esse processo 

deve ser realizado no mínimo duas vezes; 

 por fervura: esse processo deve ser realizado, no mínimo, duas 

vezes. 

 

Quantidade de água: o dobro da quantidade do produto. 

 
Atenção: O dessalgue não pode ser realizado em temperatura 

ambiente.  

 

-Seleção, catação: É realizada principalmente para os grãos, como 

arroz, feijão, entre outros. Essa etapa é necessária para que seja 

retirado o perigo físico: pedras, pedaços de madeira, vidros, metais 

etc.  

  

- Higiene de frutas legumes e verduras - A superfície dos vegetais é 

contaminada por microrganismos, agrotóxicos e larvas, por isso 

devem ser higienizados corretamente da seguinte forma: 

1-  retirar parte estragada ou que não serve para o consumo;  

2-  lavar os vegetais em água corrente um a um, ou folha a folha, 

para retirar as larvas e outros parasitas existentes; 

3- deixar os vegetais de molho em solução clorada durante 15 

minutos (água sanitária 2,0 - 2,5%diluição 1 colher de sopa rasa de 

água sanitária - 10 ml em 1 litro de água); 

4- enxaguar em água corrente. 

 

 

 

 

 

 

http://www.cuidatusalimentos.org.ar/matprimas.htm
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f) PREPARO 

 

É a etapa final da manipulação dos alimentos antes de serem 

servidos aos escolares. Consiste no cozimento e porcionamento da 

alimentação escolar. 

 

- Cozimento: entre as distintas funções, ele promove a morte dos 

microrganismos.  Por isso, nenhum alimento mal passado deve ser 

ofertado aos escolares. 

 

 - Porcionamento: é a etapa em que o alimento é retirado da panela e 

transferido para os pratos dos escolares. Nessa etapa é fundamental 

a que o manipulador tenha adequada higiene pessoal e também dos 

dos utensílios a utilizados, sendo necessário evitar conversas durante 

o porcionamento dos alimentos a fim de impedir a recontaminação dos 

alimentos prontos. 

 

 

g) DESCARTE DO LIXO 

 

 

                

O Lixo deve estar em recipiente tampado, com saco 

plástico, devendo ser retirado diariamente ou 

quantas vezes forem necessárias.  

 

O recipiente de lixo deve ser higienizado 

diariamente. 
 

http://cd.wrs.yahoo.com/;_ylt=AkGPHrqWNgIqf6fE2oqsSkfd7Qt.;_ylu=X3oDMTA2bTQ0OXZjBHNlYwNzcg--/SIG=1l6o5hmoh/EXP=1117659877/**http%3A%2F%2Fcade.search.yahoo.com%2Fimages%2Fview%3Fback%3Dhttp%253A%252F%252Fcade.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253Dbacterias%2526ei%253DUTF-8%2526fl%253D0%2526b%253D661%26h%3D325%26w%3D208%26imgcurl%3Dwww.homeproject.com.ar%252Fimagenes%252Ffotos%252Ftriturador%252Ftacho.jpg%26imgurl%3Dwww.homeproject.com.ar%252Fimagenes%252Ffotos%252Ftriturador%252Ftacho.jpg%26size%3D11.0kB%26name%3Dtacho.jpg%26rcurl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.homeproject.com.ar%252Ftrituradores%252Ftrituradores.htm%26rurl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.homeproject.com.ar%252Ftrituradores%252Ftrituradores.htm%26p%3Dbacterias%26type%3Djpeg%26no%3D673%26tt%3D5.257%26ei%3DUTF-8
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