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Por José Maria Filho – Jornalista 

Entrevista: Nutricionista Dra. Albaneide 
Peixinho, coordenadora geral do PNAE – 

Programa Nacional de Alimentação Escolar 

JM – Quando começou o trabalho de incentivo à aplicação 
de alimentos da agricultura familiar nas escolas, quais foram 
os principais obstáculos e qual é o quadro atual de aplicação 
da agricultura familiar na alimentação escolar no Brasil? Que 
estados têm avançado mais neste sentido? 

Dra. Albaneide – O Programa Nacional de Alimentação 
Escolar completará 60 anos em 2015, mas a determinação da 
aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para 
o PNAE foi estabelecida a partir da publicação, em 6 de junho 
de 2009, da Lei nº 11.947, que regulamenta o atendimento da 
alimentação escolar. O artigo 14 da Lei 11.947/09 determina 
que 30% dos recursos repassados às prefeituras e secretarias 
estaduais de educação, no âmbito do PNAE, sejam investidos 
na aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar 
para a alimentação escolar, priorizando os agricultores 
familiares de assentamentos da reforma agrária, comunidades 
quilombolas e comunidades tradicionais indígenas.

Estamos no quinto ano da obrigação de atendimento do 
percentual estabelecido na Lei 11.947/09. O sucesso do processo de aquisição dos gêneros da agricultura 
familiar para a alimentação escolar tem o desafio da gestão de uma ação intersetorial, o desafio de 
aproximar os setores da educação e da produção. Temos vários casos de sucesso. Mais da metade dos 
municípios brasileiros atendem o percentual mínimo, e muitos conseguem utilizar 100% dos recursos 
federais em produtos da agricultura familiar.

Outros desafios são conciliar as condições de atendimento das organizações produtivas à demanda 
do PNAE e os cardápios elaborados pelos nutricionistas responsáveis técnicos pela alimentação escolar 
à produção local. 

JM – E no caso dos alimentos orgânicos, quais são os critérios? Estão incluídos nesses 30% ou 
seguem outra política?

Dra. Albaneide – A maior parte dos fornecedores orgânicos do PNAE são agricultores familiares. 
A oferta de gêneros alimentícios orgânicos é preconizada nas diretrizes do Programa, e a resolução que 
regulamenta a execução do Programa (Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de julho de 2013) estabelece 
que os fornecedores de gêneros certificados como orgânicos têm prioridade nos processos de seleção 
na compra de produtos da agricultura familiar, por meio do instrumento normatizado na Resolução, 
denominado Chamada Pública para aquisição de produtos da agricultura familiar. O artigo 19 da 
Resolução 26/2013 estabelece que a aquisição de gêneros alimentícios deverá ser realizada, sempre 
que possível, no mesmo ente federativo em que se localizam as escolas, priorizando os alimentos 
orgânicos e/ou agroecológicos. Além disso, a resolução permite, ainda, o pagamento de até 30% a 
mais para a aquisição de produtos certificados como orgânicos, em comparação ao valor pago para 
os produtos convencionais. 

A nutricionista Dra. Albaneide Peixinho
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Entrevista: Nutricionista Dra. Albaneide Peixinho, coordenadora geral do PNAE – 
Programa Nacional de Alimentação Escolar 

JM – Esses produtores podem atuar individualmente ou devem se unir em cooperativas? 
Dra. Albaneide – Os agricultores familiares podem comercializar para o PNAE como grupos formais 

(cooperativas), grupos informais ou fornecedores individuais. Os grupos formais são organizações 
produtivas detentoras de Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP Jurídica. Os grupos formais 
têm prioridade nos processos de comercialização sobre os grupos informais (agricultores familiares, 
detentores de Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP Física –, organizados em grupos), e estes, 
sobre os fornecedores individuais.

JM – Falando com alguns municípios, eles apontam que os alimentos orgânicos custam até 30% 
mais do que os convencionais, e isso muitas vezes é um entrave para avançar com este perfil de produto 
na alimentação escolar. Além disso, os produtores de orgânicos alegam dificuldades, principalmente na 
logística e entregas ponto a ponto, o que encarece ainda mais os produtos. Qual é o subsídio que estados 
e municípios recebem do PNAE por aluno? Você julga que isso é suficiente para cobrir os custos? 

Dra. Albaneide – O repasse de recursos financeiros do FNDE para a alimentação escolar é feito de 
forma complementar e baseado no Censo Escolar realizado pelo INEP/MEC. O repasse dos recursos 
financeiros às prefeituras e secretarias estaduais de educação é realizado de acordo com a quantidade 
de alunos nas etapas/modalidades de ensino. Cada etapa/modalidade de ensino tem um valor per 
capita. O repasse de recursos financeiros é realizado para atendimento de 200 dias letivos e somente 
para aquisição de gêneros alimentícios. Para apoiar no transporte de alimentos, o FNDE, no entanto, 
realizou pregão eletrônico para registro de preços para aquisição, por parte das prefeituras/estados, 
de caminhões frigoríficos desenhados especialmente para o transporte de alimentos perecíveis e não 
perecíveis para o PNAE. Além disso, a Resolução nº 26 de 2013 permite que as entidades executoras 
possam comprar alimentos orgânicos pagando o preço de 30% além do valor tradicional, desde que 
se faça pesquisa de mercado.

JM – Quais são produtos orgânicos mais adquiridos? Há alguma região que fomenta o uso de 
produtos locais, como, por exemplo, o pequi no cerrado e a mandioca no nordeste? Enfim, como o 
programa opera com essa questão dos alimentos locais?

Dra. Albaneide – Os grupos de alimentos orgânicos mais adquiridos para a alimentação escolar são 
as frutas e hortaliças. Uma das diretrizes do PNAE é a promoção do respeito à cultura alimentar local. 
Os cardápios elaborados pelos responsáveis técnicos, os nutricionistas, devem respeitar os hábitos 
alimentares locais e preservar a cultura alimentar local.

O FNDE compõe a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (CNAPO), com 
metas para incentivar a inserção de alimentos orgânicos nos cardápios da alimentação escolar no Plano 
Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PLANAPO), tais como: pesquisa sobre inclusão de 
orgânicos nos cardápios, monitoramento da aquisição dos orgânicos e incentivos para aumento dos 
recursos investidos na aquisição de produtos orgânicos para a alimentação escolar.

Em 2012, o Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar (CECANE) da Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC) realizou uma pesquisa sobre a inclusão de orgânicos no PNAE 
2011. Os resultados da pesquisa apontaram que 73% dos 5.000 municípios pesquisados relataram a 
inclusão de alimentos orgânicos nos cardápios dos escolares.

JM – Qual é orçamento anual do governo federal para o programa de alimentos orgânicos e 
agricultura familiar? Quanto isso representa do orçamento total do Ministério da Educação repassado 
a estados e municípios? 

Dra. Albaneide – O orçamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar em 2014 é de R$ 
3,6 bilhões. No mínimo 30% desse valor deve ser destinado à aquisição de gêneros da agricultura 
familiar para a alimentação escolar. Essa iniciativa pode ser bastante ampliada: é preciso obedecer ao 
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Por José Maria Filho – Jornalista 

limite mínimo estabelecido na Lei 11.947/09, que é de 30%, mas podem ser aplicados até 100% dos 
recursos repassados pelo FNDE à alimentação escolar na compra da agricultura familiar. 

JM – Qual o valor repassado por aluno? Existe diferença nos valores repassados para os alunos 
que frequentam tempo escolar em meio período e integral? 

Dra. Albaneide – O per capita para os alunos da educação integral é de R$ 1,00 (hum real). Já 
o per capita para os alunos do período parcial do ensino fundamental, ensino médio e Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) é de R$ 0,30 (trinta centavos). O per capita dos alunos da pré-escola é de 
R$ 0,50 (cinquenta centavos). Para os alunos da creche, o per capita é de R$ 1,00 (hum real), etapa 
normalmente atendida em período integral. 

JM – Você tem a expectativa de chegarmos no Brasil a ter cardápios nas escolas com 100% de 
alimentos orgânicos e/ou da agricultura familiar livres de agrotóxicos? Em quanto tempo isso seria 
possível? O que falta para chegar lá? 

Dra. Albaneide – Já existem municípios brasileiros que investem 100% dos recursos repassados pelo 
FNDE na aquisição de produtos da agricultura familiar. Temos a expectativa de em breve oferecermos 
cardápios com 100% de alimentos orgânicos. Há limitação hoje em relação à quantidade da produção 
de orgânicos, preço e acesso para atender o PNAE. 

Saiba Mais:

Contato: (61) 2022-5665/5666 
e-mail: cgpae@fnde.gov.br
www.fnde.gov.br
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http://www.fnde.gov.br

