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RESUMO 

Esta pesquisa tem por objetivo geral avaliar a Política de Segurança Alimentar 
implementada através dos Restaurantes Populares do Rio Grande do Norte, A 
pesquisa é qualitativa do tipo exploratória e descritiva. O universo da pesquisa 
abrange todas as Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) dos Restaurantes 
Populares do Rio Grande do Norte. Para coleta de dados foram utilizados dois 
instrumentos: entrevista e formulário. As entrevistas tinham por objetivo analisar os 
quatro eixos da Segurança Alimentar: acesso, alimentos de qualidade, produção e 
comercialização de alimentos e arranjo organizacional, objetivos do Programa 
Restaurantes Populares. O formulário foi utilizado para verificar a qualidade 
nutricional e higiênico-sanitária dos alimentos servidos. Foram utilizados dois tipos 
de formulários: uma planilha com o cardápio semanal e as porções servidas para 
verificar se as refeições suprem as necessidades nutricionais propostas pelo 
programa; e o check-list da ANVISA para verificar as condições higiênico-sanitárias 
em cada unidade. Através do levantamento de dados e das análises efetuadas 
observa-se que na categoria acesso encontram-se alguns problemas como a falta 
de cadastro, falta de propaganda dos Restaurantes e desperdício dos recursos 
públicos, tornando a política que deveria ser de inclusão em uma política de 
exclusão. No aspecto nutricional observa-se certo descaso em relação à meta 
nutricional diária, pois não é realizada análise nutricional dos cardápios oferecidos, 
as nutricionistas desconhecem qual deve ser o valor nutricional da refeição servida; 
no aspecto higiênico-sanitário através dos problemas identificados conclui-se que 
não há garantia de alimentos de qualidade higiênico-sanitária, comprometendo, 
assim, o Programa como um programa de segurança alimentar. Sobre a produção e 
comercialização dos alimentos se observa alguns problemas como: a meta de venda 
das refeições não é alcançada em sua totalidade, a compra de gêneros não estimula 
a economia local, nem gera emprego e renda, e a atuação ineficiente do MEIOS 
quanto à função de fiscalização. Na análise do arranjo organizacional concluí-se que 
as parcerias são benéficas, apesar de alguns pontos negativos, pois, encontram-se 
nestas parcerias os problemas do não cumprimento, tanto do MEIOS quanto da 
Nutriti,  de critérios importantes estabelecidos na parceria. Portanto, compreende-se 
que o Programa Restaurantes Populares na sua formulação original se propõe a ser 
uma política de Segurança Alimentar, mas apresenta alguns problemas que o 
impossibilitam de cumprir sua meta, tornando-o deficitário como política de 
Segurança Alimentar. 

Palavras chave: Política Pública, Restaurantes Populares e Segurança Alimentar. 



ABSTRACT 

This survey has to general objective to evaluate the Food Safety Policy implemented 
by Restaurantes Populares do Rio Grande do Norte. The survey is qualitative of type 
exploratory and descriptive. The universe of survey is all Units of Food and Nutrition 
(UAN) of the Restaurantes Populares do Rio Grande do Norte. To collects of data 
were used two instruments: interview and form. The interviews were intended to 
analyze the four axes of the Food Safety: access, food quality, production and 
marketing of food and organizational arrangement. The form was used to check the 
quality of nutrition and sanitary-hygienic food served. We used two types of forms: a 
spreadsheet with the weekly menu and the portions served to verify that the meals 
serve the nutritional needs proposed by the program; and the check-list of ANVISA to 
verify the sanitary-hygienic conditions in each unit. Through the survey data and 
analyses made observe that the access category have some problems such as lack 
of registration, lack of advertising of Restaurants and wastage of public resources, 
making policy that should be of included in a policy of exclusion. In the nutritional 
aspect there is neglect on the daily nutritional goal, because it is not accomplished 
nutritional analysis of menu offered, the nutritionists do not know what should be the 
nutritional value of meals served; in the hygienic-health aspect trough the problems 
identified is concludes that  there is no guarantee of food quality hygienic-sanitary, 
committing the program as a Food Safety Program. About the production and 
marketing of food is observed some problems as: the goal of sale of meals is not 
achieved in full, the purchase of genres does not stimulate the local economy, nor 
generates jobs and income, and inefficient performance of the MEIOS's supervision. 
In the analysis of organizational arrangement is concluded that the partnerships are 
beneficial, despite some negative points, therefore, are these partnerships the 
problems of non-compliance, as both the MEIOS and Nutriti of important criteria 
established in the partnership. Therefore, it is understood that the Programa 
Restaurantes Populares in its original formulation is proposed to be a food safety 
policy, but has some problems that impossible to meet its goal, making it unprofitable 
like Food Safety Policy. 

Key words: Public Policy, Popular Restaurants and Food Safety. 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

GRÁFICOS

Gráfico 1 Prevalência de situação de segurança alimentar em 
domicílios particulares, por Grandes Regiões – 2004 _ 46

Gráfico 2 Prevalência de segurança alimentar ou insegurança 
alimentar moderada ou grave em domicílios particulares, 
por classes de rendimento mensal domiciliar per capita __ 47

QUADROS 

Quadro 1 Recomendações Gerais FAO / OMS. ________________ 17
Quadro 2 Perfil da Clientela de Janeiro a Dezembro de 2005 _____ 18
Quadro 3 Quantidade de refeições servidas de janeiro a agosto de 

2007 pelos Restaurantes Populares _________________ 18
Quadro 4 Fração de amostragem e composição da amostra, 

segundo as unidades da Federação e as Regiões 
Metropolitanas – 2004 ____________________________ 41

Quadro 5 Perguntas incluídas no Suplemento de Segurança 
Alimentar da PNAD 2004 referentes à escala EBIA _____ 43

Quadro 6 Pontuação para classificação dos domicílios com pelo 
menos um morador de menos de 18 anos de idade nas 
categorias de segurança alimentar___________________ 43

Quadro 7 Pontuação para classificação dos domicílios com somente 
moradores de 18 anos ou mais de idade, nas categorias 
de segurança alimentar ___________________________ 44

Quadro 8 Domicílios particulares e moradores em domicílios 
particulares, por situação do domicílio, segundo a situação 
de segurança alimentar existente no domicílio_ 45

Quadro 9 Moradores em domicílios particulares, por situação de 
segurança alimentar existente no domicílio, segundo as 
Grandes Regiões – 2004 __________________________ 46

Quadro 10 Atendimentos realizados nos Restaurantes Populares do 
Rio Grande do Norte no ano de 2007 ________________ 49

Quadro 11 Valores subsidiados pelo Governo na venda de refeições 
nos Restaurantes Populares do Rio Grande do Norte no 
ano de 2007_____________________________________ 50

Quadro 12 Tipo de carne, porção e freqüência a ser servida do prato 
protéico nos Restaurantes Populares ________________ 59

Quadro 13 Preparações a serem servidas com porções e freqüência 
a ser incluída no cardápio do Restaurantes Populares ___ 60

Quadro 14 Guarnições a serem servidas com porção e a freqüência a 
ser incluída no cardápio dos Restaurantes Populares ___ 60

Quadro 15 Arroz e feijão com a porção e a freqüência a ser incluída 
no cardápio dos Restaurantes Populares______________ 61

Quadro 16 Sobremesas com a porção e a freqüência a ser incluída 
no cardápio dos Restaurantes Populares _____________ 61



Quadro 17 Per capitas das preparações servidas nos Restaurantes 
Populares do RN no dia 24 de setembro de 2007 _______ 63

Quadro 18 Per capitas das preparações servidas nos Restaurantes 
Populares do RN no dia 25 de setembro de 2007 _______ 64

Quadro 19 Per capitas das preparações servidas nos Restaurantes 
Populares do RN no dia 26 de setembro de 2007 _______ 65

Quadro 20 Per capitas das preparações servidas nos Restaurantes 
Populares do RN no dia 27 de setembro de 2007 _______ 66

Quadro 21 Per capitas das preparações servidas nos Restaurantes 
Populares do RN no dia 28 de setembro de 2007 _______ 67

Quadro 22 Adequação nutricional do cardápio 01 servido nos 
Restaurantes Populares no dia 24 de setembro de 2007 _ 68

Quadro 23 Adequação nutricional do cardápio 02 servido nos 
Restaurantes Populares no dia 25 de setembro de 2007 _ 69

Quadro 24 Adequação nutricional do cardápio 03 servido nos 
Restaurantes Populares no dia 26 de setembro de 2007 _. 70

Quadro 25 Adequação nutricional do cardápio 04 servido nos 
Restaurantes Populares no dia 27 de setembro de 2007 _ 71

Quadro 26 Adequação nutricional do cardápio 05 servido nos 
Restaurantes Populares no dia 28 de setembro de 2007 _ 72

Quadro 27 Adequação nutricional do cardápio semanal servido nos 
Restaurantes Populares no período de 24 a 28 de 
setembro de 2007 _______________________________ 73

Quadro 28 Número de refeições produzidas nos Restaurantes 
Populares ______________________________________ 89

Quadro 29 Metas previstas e alcançadas quanto à quantidade de 
refeições servidas de janeiro a agosto de 2007 pelos 
Restaurantes Populares __________________________ 90

Quadro 30 Definição das responsabilidades entre SETHAS, MEIOS e 
Nutriti segundo cada organização ___________________ 93

Quadro 31 Competência de decisão para viabilizar o Programa 
Restaurantes Populares, de acordo com cada organização 95

Quadro 32 Exigências feitas à empresa terceirizada em relação às 
refeições do Programa Restaurantes Populares, de acordo 
com cada organização ____________________________ 97

TABELAS 

Tabela 1 Percentual de adequação em cada item do chek-list da 
ANVISA em Boas Práticas de Fabricação das unidades de 
produção e/ ou distribuição do Programa Restaurantes 
Populares do governo do RN no período de dez 2007 a 
jan 2008 _______________________________________ 87

Tabela 2 Percentual de adequação em Boas Práticas de Fabricação 
das unidades de produção e/ ou distribuição do Programa 
Restaurantes Populares do governo do RN no período de 
dez 2007 a jan 2008 ______________________________ 88



LISTA DE SIGLAS 

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

APPCC - Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle 

BPF - Boas Práticas de Fabricação 

CNSA - Conferencia Nacional de Segurança Alimentar 

CODES - Coordenação de Operações de Desenvolvimento Social 

CONSAD - Consórcio de Segurança Alimentar e Desenvolvimento 

Local

CONSEA - Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

CRAS - Centro de Referência de Assistência Social 

DPSD - Departamento de Promoção de Sistemas Descentralizados

FAO - Organização para a Alimentação e a Agricultura das 

Nações Unidas 

MDS - Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome

MEIOS - Movimento de Integração e Orientação Social 

MESA - Ministério Extraordinário para Segurança Alimentar e o 

Combate à Fome

OMS - Organização Mundial de Saúde 

PAA - Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura 

Familiar

PAS - Programa Alimentos Seguros 

PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador 

PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar 

RDC - Resolução da Diretoria Colegiada 

RN - Rio Grande do Norte 

SBCTA - Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de 

Alimentos. 

SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

SESAN - Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

SETHAS - Secretaria Estadual de Trabalho, Habitação e Assistência 

Social.

SISVAN - Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional 

UAN - Unidade de Alimentação e Nutrição 



SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO _______________________________________ 12

2 A POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR ______ 25
2.1 Avaliação de Políticas Públicas ________________________ 25
2.2 Segurança Alimentar _________________________________ 28
2.2.1 Acesso __________________________________________ 31
2.2.2 Qualidade de Alimentos _____________________________ 33
2.2.3 Produção e Comercialização de Alimentos ______________ 36
2.2.4 Arranjo Organizacional ______________________________ 37
2.3 Condições da Segurança Alimentar no Brasil ______________ 39

3 PROGRAMA DE RESTAURANTES POPULARES NO RIO 
GRANDE DO NORTE ___________________________________ 49

4 METODOLOGIA _____________________________________ 53
4.1 Tipo de Estudo_____________________________________ 53
4.2 Universo da Pesquisa_______________________________ 53
4.3 Coleta de Dados ___________________________________ 53
4.4 Análise dos Dados _________________________________ 54

5. AVALIANDO O PROGRAMA RESTAURANTES POPULARES  56
5.1 Acesso ____________________________________________ 56
5.2 Qualidade dos Alimentos ______________________________ 58
5.2.1 Qualidade Nutricional _______________________________ 58
5.2.2 Qualidade Higiênico-Sanitária ________________________ 76
5.3 Produção e comercialização de alimentos. ________________ 89
5.4 Arranjo Organizacional: SETHAS, MEIOS e Nutriti __________ 93

6 CONCLUSÃO ________________________________________ 100

REFERÊNCIAS ________________________________________ 104

APÊNDICES___________________________________________ 107

ANEXOS______________________________________________ 136



12

1 INTRODUÇÃO 

No Brasil a fome é sinônimo de falta de emprego, de renda, de educação, 

de saúde, de condições dignas, ou seja, exclusão social para milhões de brasileiros. 

A fome invalida a cidadania que a Constituição concede a todos, fazendo-se 

necessárias articulações e direcionamentos das diversas políticas públicas para que 

haja alteração no quadro social vigente (BRASIL, 2007).

O governo federal para assegurar o direito humano à alimentação 

adequada às pessoas com dificuldades de acesso aos alimentos, impulsionou a 

estratégia do Programa Fome Zero. Tal estratégia se insere na promoção da 

segurança alimentar e nutricional buscando a inclusão social e a conquista da 

cidadania da população mais vulnerável à fome (FOME, 2006). 

O Fome Zero é uma estratégia que apóia a emancipação cidadã, 

habilitando todos a viver do fruto do próprio trabalho e articulando um conjunto de 

ações governamentais e não-governamentais em todas as esferas da federação. A 

política de Segurança Alimentar e Nutricional insere-se nessa perspectiva, apoiando-

se não só na distribuição de renda e riquezas, mas também em fazer valer os 

direitos à terra, à água, aos serviços sociais e ao trabalho com remuneração justa 

(BRASIL, 2007).

O Programa Fome Zero atua a partir de quatro eixos articuladores: 

acesso aos alimentos, fortalecimento da agricultura familiar, geração de renda e 

articulação, mobilização e controle social (FOME, 2006). 

O eixo do acesso aos alimentos contém programas e ações de 

transferência de renda, alimentação e nutrição e acesso à informação e educação. 

Fazem parte deste eixo os programas: Bolsa Família, Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), Alimentos a grupos populacionais específicos, 

Cisternas, Restaurantes Populares, Bancos de Alimentos, Agricultura Urbana/ 

Hortas Comunitárias, Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), 

Distribuição de vitamina A (Vitamina A+), Distribuição de ferro (Saúde de ferro), 

Alimentação e nutrição de povos indígenas, Educação alimentar, nutricional e para 

consumo, Alimentação Saudável / Promoção de Hábitos Saudáveis, Alimentação do 

trabalhador (PAT), e a Desoneração da cesta básica de alimentos (FOME, 2006). 

O eixo de fortalecimento da agricultura familiar possui o Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), a Garantia-Safra, o 
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Seguro da Agricultura Familiar e o Programa de Aquisição de Alimentos da 

Agricultura Familiar (PAA) (FOME, 2006). 

O eixo de geração de renda possui: Qualificação social e profissional; 

Economia Solidária e Inclusão Produtiva; Consórcio de Segurança Alimentar e 

Desenvolvimento Local (CONSAD); Organização Produtiva de Comunidades 

(Produzir); Desenvolvimento de Cooperativas de Catadores; e Microcrédito Produtivo 

Orientado (FOME, 2006). 

O eixo de articulação, mobilização e controle social possui a Casa das 

Famílias – Centro de Referência de Assistência Social (CRAS); a Mobilização Social 

e Educação Cidadã; a Capacitação de Agentes Públicos e Sociais; os Mutirões e 

Doações; as Parcerias com empresas e entidades; e o Controle social – conselhos 

da área social (FOME, 2006). 

Alguns autores afirmam não existir no Brasil políticas de Segurança 

Alimentar, apesar do atual governo federal (Lula) ter definido a promoção da 

segurança alimentar e nutricional como uma de suas metas programáticas 

prioritárias.

Assim, no primeiro mês de mandato do Presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva, no dia 30 de janeiro de 2003, o Programa Fome Zero foi lançado oficialmente, 

e até um ministério foi criado para o tema: Ministério Extraordinário para Segurança 

Alimentar e o Combate à Fome no Brasil (MESA), coordenado pelo ministro José 

Graziano (FOME, 2006).

O Fome Zero apresentou dois pontos positivos: primeiro, priorizou o tema 

da fome na agenda política do Brasil com repercussões no cenário mundial, além de 

reforçar a participação e a mobilização da sociedade; segundo,  possibilitou a

vinculação entre a Política de Segurança Alimentar e Nutricional e a necessidade de 

repensar a ação do Estado. Quanto mais garantida a integração das áreas 

envolvidas nesse tema, mais estimuladas as parcerias e melhor promovidos os 

canais de participação popular e controle social, maior é a possibilidade de 

consolidação efetiva dessa política. A realização da II Conferência Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional, em 2004, consolidou o reconhecimento pelo 

Estado da necessidade de implementação de uma política pública de segurança 

alimentar e nutricional fortemente apoiada na participação da sociedade brasileira 

(FOME, 2006). 
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Portanto, os princípios do Programa Fome Zero têm por base a 

transversalidade e intersetorialidade das ações estatais nas três esferas de governo; 

no desenvolvimento de ações conjuntas entre o Estado e a sociedade; na superação 

das desigualdades econômicas, sociais, de gênero e raça; na articulação entre 

orçamento e gestão e de medidas emergenciais com ações estruturantes e 

emancipatórias (FOME, 2006). 

Por meio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário, do Ministério da Saúde, do Ministério da 

Educação, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do Ministério do 

Trabalho e Emprego, do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Ministério da 

Integração Nacional, do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Justiça e da 

Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, além do 

Ministério da Fazenda, o governo federal articula políticas sociais com estados e 

municípios e, com a participação da sociedade, implementa programas e ações que 

buscam superar a pobreza e, conseqüentemente, as desigualdades de acesso aos 

alimentos em quantidade e qualidade suficientes, de forma digna, regular e 

sustentável (FOME, 2006). 

Para promover e consolidar a Política Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional, o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) conta 

com o apoio do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(CONSEA), órgão de assessoramento imediato ao Presidente da República. Esta 

política deve ser executada por intermédio da Secretaria Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional (SESAN), que como estratégia de atuação no plano estadual 

e municipal – por meio do Departamento de Promoção de Sistemas 

Descentralizados (DPSD) – optou pela implantação de Sistemas Integrados de 

Segurança Alimentar e Nutricional. Cada sistema é composto por um conjunto de 

ações que interferem nas diversas etapas do fluxo de produção, distribuição, 

preparo e consumo de alimentos. Essas ações visam à garantia de acesso à 

alimentação com dignidade, em quantidade, qualidade e regularidade adequada a 

todos, estimulando a participação democrática, considerando a autonomia do ser 

humano e respeitando as especificidades regionais, culturais e ambientais. Para a 

execução dessas ações o MDS oferece transferência voluntária de recursos não 

reembolsáveis a órgãos ou entidades da administração direta ou indireta dos 

governos estaduais, municipais ou do Distrito Federal, interessados em implantar 
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projetos de segurança alimentar e nutricional que tenham como objetivo apoiar a 

implantação e ampliação de cozinhas comunitárias; a implantação e ampliação de 

hortas ou lavouras comunitárias; a compra direta local da agricultura domiciliar para 

a aquisição de produtos perecíveis e semi-perecíveis; compra antecipada da 

agricultura familiar e contrato de garantia de compra da agricultura familiar para a 

aquisição de produtos não perecíveis; produção para o consumo de leite; 

implantação e modernização de bancos de alimentos; implantação e modernização 

de restaurantes públicos e populares; implantação de outros projetos de segurança 

alimentar e nutricional. (BRASIL, 2007): 

De acordo com Menezes (apud MONTAÑA, 2006, p.4): 

Segurança Alimentar e Nutricional é a garantia do direito de todos ao 
acesso a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente e de modo 
permanente, com base em práticas alimentares saudáveis e sem 
comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, nem sequer o 
sistema alimentar futuro, devendo se realizar em bases sustentáveis. Todo 
país deve ser soberano para assegurar sua segurança alimentar, 
respeitando as características culturais de cada povo, manifestadas no ato 
de se alimentar. É responsabilidade dos estados nacionais assegurarem 
este direito e devem fazê-lo em obrigatória articulação com a sociedade 
civil, cada parte cumprindo suas atribuições específicas. 

O Programa Restaurantes Populares é um dos programas integrados à 

rede de ações e programas do Fome Zero, política de inclusão social estabelecida 

em 2003 (BRASIL, 2007).

Conforme o manual de implantação dos Restaurantes Populares 

(BRASIL, 2007), o bom funcionamento deste programa é responsabilidade do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que deve criar uma rede 

de proteção alimentar em áreas de grande circulação de pessoas que realizam 

refeições fora de casa, atendendo dessa maneira, os segmentos mais vulneráveis 

nutricionalmente.

O Governo do Rio Grande do Norte criou o Programa Restaurantes 

Populares, em 01 de janeiro de 2003, com o objetivo de oferecer refeições a preços 

baixos para a população de baixa renda e atender às necessidades nutricionais de 

sua clientela, adotando cardápios diversificados que obedeçam aos costumes e 

hábitos alimentares da população. Os restaurantes populares fazem parte do 

Programa Estadual de Segurança e Suplementação Alimentar (ASSECOM/RN, 

2007).
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Os Restaurantes Populares são definidos como (BRASIL, 2007, p.7): 

... estabelecimentos administrados pelo poder público que se caracterizam 
pela produção e comercialização de refeições saudáveis, nutricionalmente 
balanceadas, originadas de processos seguros, constituídas com produtos 
regionais, a preços acessíveis, servidas em locais apropriados e 
confortáveis, de forma a garantir a dignidade ao ato de se alimentar. São 
destinados a oferecer à população que se alimenta fora de casa, 
prioritariamente aos extratos sociais mais vulneráveis, refeições variadas, 
mantendo o equilíbrio entre os nutrientes (carboidratos, proteínas, lipídios, 
fibras, vitaminas, sais minerais e água) em uma mesma refeição, 
possibilitando ao máximo o aproveitamento pelo organismo, reduzindo os 
riscos de agravos à saúde ocasionados pela alimentação inadequada. 
Esses restaurantes devem ainda funcionar como espaços multifuncionais 
para diversas atividades, contribuindo para o fortalecimento da cidadania e 
representando um pólo de contato do cidadão com o poder público. Nesses 
espaços, devem ser realizadas atividades de desenvolvimento comunitário, 
estimulo ao cooperativismo, promoção da saúde e de educação alimentar, 
como, por exemplo, palestras sobre valor nutricional dos alimentos, oficinas 
de aproveitamento e combate ao desperdício de alimentos, realização de 
campanhas educativas, e também outras atividades com fins culturais e de 
socialização, tais como shows, apresentações e reuniões da comunidade. 

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte (RN) mantém os 

Restaurantes Populares através da Secretaria Estadual de Trabalho, Habitação e 

Assistência Social (SETHAS) e em parceria com MEIOS (Movimento de Integração e 

Orientação Social) e a Ponta Distribuidora de Alimentos e Serviços Ltda (Nutriti 

Refeições). Os Restaurantes Populares estão inseridos no Programa Estadual de 

Segurança e Suplementação Alimentar, cuja política tem por objetivo oferecer à sua 

clientela-alvo (trabalhadores do comércio, indústria, ambulantes e desempregados) 

uma alimentação a preços baixos e que atenda às necessidades nutricionais 

(RESTAURANTE, 2006 e ASSECOM/RN, 2006). 

O MEIOS é uma organização não governamental (ONG) que tem como 

missão contribuir para que parcelas populacionais excluídas da sociedade possam 

ter acesso à oportunidade e direito de inserção social mediante processos sócio-

educativos conforme pressupõe a Lei Orgânica da Assistência Social (Nº. 8.744293). 

Em seu Núcleo de Segurança Alimentar, desenvolve os Programas Restaurantes 

Populares, Café do Trabalhador e a Unidade Produtiva de Pães. Este Núcleo tem 

como objetivo planejar, executar, coordenar e avaliar a política de assistência social 

da Instituição na área de Segurança Alimentar. As ações desenvolvidas visam 

fortalecer, consolidar e ampliar o compromisso institucional, contribuindo para 

melhoria da qualidade de vida da população atendida (MOVIMENTO DE 

INTEGRAÇÃO E ORIENTAÇÃO SOCIAL, 2006).
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A Nutriti Refeições é uma empresa de refeições coletivas que trabalha no 

sistema de terceirizações. Esta empresa foi selecionada através de licitação para 

produção dos alimentos servidos nos Restaurantes Populares do Rio Grande do 

Norte.

O Projeto Restaurantes Populares tem o objetivo de fornecer alimentação 

saudável à população carente realizando trabalho permanente de educação 

alimentar pautado em normas sanitárias e recomendações nutricionais, segundo os 

padrões da FAO/OMS (Quadro 1) (MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO E 

ORIENTAÇÃO SOCIAL, 2006).

Quadro 1 – Recomendações Gerais FAO / OMS. 
Nutriente Unidade Recomendação Diária 

Proteína (g) 50 
Vitamina A (mcg) 800 
Vitamina D (mcg) 5 
Vitamina C (mcg) 60 
Tiamina  (mg) 1,4 
Riboflavina (mg) 1,6 
Niacina (mg) 18 
Vitamina B6 (mg) 2 
Cálcio (mg) 800 
Ferro (mg) 14 
Magnésio (mg) 300 
Zinco (mg) 15 
Iodo (mcg) 150 
Fonte: Codex Alimentarius, FAO / OMS (Alinorm 93/22 – Appendix II) 

Atualmente o Estado do Rio Grande do Norte conta com três unidades 

instaladas em Natal (Centro Administrativo, Alecrim e Igapó) e as unidades de 

Mossoró, Assu, Caicó, Currais Novos e Macaíba. Nessas unidades, o prato de 

refeição pode ser adquirido por apenas R$ 1,00 (hum real) - Natal e Mossoró ou R$ 

0,50 (cinqüenta centavos) - demais municípios (RESTAURANTE, 2006). O custo 

final da refeição é de R$ 3,62 (três reais e sessenta e dois centavos), sendo o valor 

complementar subsidiado pela SETHAS (ASSECOM/RN, 2006). 

De janeiro a dezembro de 2005 foram servidas 1.357.935 refeições (uma 

média mensal de 113.161 refeições), totalizando 747 toneladas de alimentos. No 

quadro abaixo (Quadro 2), verifica-se o perfil da clientela atendida neste período 

(MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO E ORIENTAÇÃO SOCIAL, 2006).



18

Quadro 2 – Perfil da Clientela de Janeiro a Dezembro de 2005. 
Variável Freqüência  
Sexo Feminino 53,4% 
Faixa Etária: Adolescentes e Adultos (16-
55 anos) 

70%

Idosos 23% 
Renda até 1 salário mínimo  53% 
Fonte: Movimento de Integração e Orientação Social, 2006. 

Com o crescimento no número de Restaurantes Populares, de janeiro a 

agosto de 2007, foram servidas nos Restaurantes Populares do Rio Grande do 

Norte 1.277.255 refeições, o que equivale a uma média mensal de 159.657 refeições 

(Quadro 3). Este número aponta, portanto para um crescimento no número de 

refeições em 2007. A expectativa é de 1.915.884 refeições, se mantidos a mesma 

média de crescimento para os últimos 4 meses do ano. Em decorrência, um 

crescimento de 41% em relação ao ano de 2005. 

Quadro 3 – Quantidade de refeições servidas de janeiro a agosto de 2007 pelos 
Restaurantes Populares. 

Mês Refeições Servidas 
Janeiro 160.392 
Fevereiro 123.776 
Março 157.411 
Abril 144.629 
Maio 175.363 
Junho 158.384 
Julho 173.354 
Agosto  183.946 
Total 1.277.255 

Fonte: Núcleo de Segurança Alimentar, 2007. 

Há atendimento especial para os idosos, os portadores de necessidades 

especiais, mães com crianças de colo e gestantes. Um inspetor os acompanha, 

oferecendo conforto, segurança e as informações possíveis; quando necessário, 

auxilia na condução e prepara a bandeja do cliente. (MOVIMENTO DE 

INTEGRAÇÃO E ORIENTAÇÃO SOCIAL, 2006).

O governo estadual também espera, através dos restaurantes, estimular a 

produção e comercialização de alimentos, priorizando a compra dos gêneros junto 

aos agricultores do Estado e, dessa forma, contribuir para o desenvolvimento do 

comércio local (RESTAURANTE, 2006),  

Decorridos cinco anos da implantação do Programa Restaurantes 

Populares se faz necessário avaliar o que se convencionou chamar de “política de 
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segurança alimentar” no Rio Grande do Norte. Avaliação de uma política pública é 

um questionamento quanto aos resultados, os efeitos e impactos da ação do 

governo. Mas, normalmente a avaliação da política pública tem sido resumida à 

conclusão de seu cronograma, e por vezes seu fim é dado pelo consumo do 

orçamento (MENY e THOENIG, 1992; SUBIRATS, 1994). 

Nesta perspectiva, partindo do conceito de Segurança Alimentar de 

Menezes (apud MONTANA, 2006), e dos objetivos do governo em relação ao 

Programa Restaurantes Populares é pertinente perguntar: em que medida a política 

de Segurança Alimentar no Estado do Rio Grande do Norte é viabilizada através dos 

Restaurantes Populares? 

Como citado anteriormente, uma política de segurança alimentar deve 

garantir o direito de todos ao acesso aos alimentos, e estes, por sua vez devem ser 

alimentos de boa qualidade, tanto nutricional quanto higiênico sanitária. 

De acordo com Freire (2007, p.18): 

A segurança alimentar só se concretiza quando ocorre a melhoria da saúde 
e da qualidade de vida do homem, desta maneira a sanidade do alimento 
vai além de assegurar a sua quantidade diária para todos, ampliando a 
garantia de acesso ao alimento seguro com o seu valor nutricional 
preservado e sua qualidade higiênico sanitária. Essa garantia tornou-se um 
item indispensável em toda sua cadeia produtiva desde o campo, a 
industria, produção e exposição do alimento até a mesa do consumidor, 
estando diretamente relacionada à saúde da população.  

Programas de Segurança Alimentar também influenciarão aspectos de 

produção e comercialização de alimentos, pois as empresas precisam se adequar às 

exigências, tanto da legislação (RDC Nº216 da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA) como do próprio mercado que tem buscado empresas 

comprometidas com as Boas Práticas de Fabricação (BPF). Além disso, esses 

programas buscam movimentar o comercio local, promovendo sustentabilidade para 

a economia da região (FREIRE, 2007).

Por fim, propiciam formas alternativas de arranjo organizacional visto que 

a realização de programas com este objetivo exigem parcerias múltiplas entre 

órgãos públicos e iniciativas privadas ou localizadas no terceiro setor. 

Em decorrência, para responder ao problema de pesquisa foram 

formuladas questões de pesquisa em torno das categorias: acesso, alimentos de 

qualidade, produção e comercialização de alimentos e arranjo organizacional do 
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programa. Estes aspectos fazem parte da proposta do Programa Restaurantes 

Populares e da política de Segurança alimentar. 

O acesso se refere às questões de acessibilidade das pessoas ao 

Programa. Porém, não basta ter acesso, é necessário que a alimentação servida 

seja uma alimentação de qualidade tanto nutricional quanto higiênico-sanitária. 

Quanto à produção e comercialização de alimentos o foco está centrado em como a 

comercialização e produção de alimentos para os Restaurantes Populares 

movimentam a economia local.  Finalizando, a categoria arranjo organizacional 

refere-se à parceria entre o Governo, uma ONG e uma empresa privada para 

operacionalizar o Programa. 

Para a categoria Acesso foram formuladas as questões: 

1. Quais os critérios de acesso aos Restaurantes Populares? 

2. Como são verificadas as condições de acesso?  

3. Qual a freqüência com que são verificadas as condições de acesso?  

4. Existe uma política de ampliação de acesso? Em que consiste?  

5. Existe algum tipo de cadastro? Qual a sua finalidade?

Para a categoria Alimentos de qualidade (Nutricionais e Higiênico-

sanitário) foram formuladas as questões: 

1. Qual a meta da refeição dos Restaurantes Populares em relação à 

necessidade nutricional diária de seu público? 

2. Qual a porção servida de cada alimento? 

3. A quantidade servida supre a necessidade nutricional proposta? 

4. Há qualidade higiênico-sanitária nas refeições servidas? 

5. Qual o estado de higiene e conservação da edificação e instalações do 

restaurante?

6. Qual o estado de higiene e conservação dos equipamentos, móveis e 

utensílios?

7. Os manipuladores de alimentos possuem hábitos higiênicos? 

8.  Existe um controle de saúde dos manipuladores? 

9. Os manipuladores recebem cursos de capacitação? 
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10. Existe supervisão dos manipuladores? 

11. Em que condições ocorrem o processo de produção e transporte de 

alimentos?

12. Os restaurantes possuem as documentações: Manual de Boas Práticas 

de Fabricação e Procedimentos Operacionais Padronizados?

Para a categoria Produção e comercialização de alimentos foram

formuladas as questões: 

1. Quem são os fornecedores? 

2. O programa possui cadastro de fornecedores? 

3. Quais os tipos de produtos comercializados? 

4. Quais os produtos de origem local que são adquiridos? 

5.  Há uma preferência por produtos de origem local?

6. Qual o volume de refeições produzidas?  

7. Qual a periodicidade das compras? 

8. Quais os critérios para seleção dos fornecedores? 

9. Quais os critérios de seleção dos produtos? 

10. Quais os fornecedores principais em termos de volume de compras? 

11. Quais os controles de qualidade sobre os produtos adquiridos?

Para a categoria Arranjo Organizacional: SETHAS, MEIOS e Nutriti foram 

formuladas as questões:

1. Quais as vantagens e desvantagens em uma terceirização? 

2. Quais os critérios para seleção da empresa terceirizada? 

3. Quais exigências são feitas à empresa terceirizada em relação às 

refeições que serão produzidas? 

4. Como a empresa terceirizada é avaliada? 

5. Como se dá a relação de responsabilidades entre SETHAS, do MEIOS e 

da Nutriti? 

6. Quais são as competências de decisão para viabilizar o Programa 

Restaurantes Populares? 

7. Qual a origem dos recursos envolvidos? De quem é a decisão?
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8. Como os recursos são investidos? 

9. Como o Programa Restaurantes Populares é avaliado? 

10. Quais os pontos positivos e negativos da parceria firmada para viabilizar o 

Programa Restaurantes Populares?

Assim, o objetivo geral da pesquisa é avaliar a Política de Segurança 

Alimentar implementada através dos Restaurantes Populares do Rio Grande do 

Norte, tendo como objetivos específicos: a) verificar se o programa viabiliza o acesso 

a alimentos de qualidade; b) averiguar se a quantidade de alimentos servidos supre 

as necessidades nutricionais; c) examinar se os restaurantes populares possuem 

Boas Práticas de Fabricação (BPF); d) identificar se o programa incentiva a 

produção e comercialização dos alimentos locais; e) analisar a funcionalidade do 

arranjo organizacional: SETHAS, MEIOS e Nutriti. 

Os dados relativos ao Programa Restaurantes Populares parecem indicar 

um programa bem sucedido. Com inicio em 01 de janeiro de 2003, os restaurantes 

populares em seu primeiro ano, atenderam mais de 900 mil pessoas. Com a 

ampliação do programa, em 2004, a meta diária passou de 3.600 para 8.600 

refeições. O investimento do Governo do Estado com o programa em 2005, chegou 

a R$ 6 milhões (seis milhões de reais), atendendo 1,3 milhões de pessoas. Com a 

nova unidade em Caicó, inaugurada em 3 de julho de 2006, a rede de restaurantes 

populares estima atingir a quase 7.000 refeições servidas diariamente. Dessa forma, 

serão 1.000 refeições na cidade seridoense, além das demais já oferecidas nas 

duas unidades de Natal e nas de Mossoró, Currais Novos e Assu (RESTAURANTE, 

2006 e ASSECOM/RN, 2006). 

No entanto, com exceção dessa avaliação quantitativa, não foram 

encontrados relatos sobre a avaliação da política de segurança alimentar através 

dos Restaurantes Populares, o que justifica a presente pesquisa.  

A avaliação de políticas públicas trata de um aspecto que muitas vezes é 

deixado em segundo plano. De acordo com Meny e Thoenig (1992), os esforços em 

balancear a avaliação com os critérios científicos precisa ser a base para decisão, 

para o controle da gestão e para avaliação efetiva dos efeitos, mas o que se 

observa, como citado anteriormente, é que a finalidade das políticas públicas tem 

sido resumida à conclusão de seu cronograma, e por vezes seu fim é dado pelo 

consumo do orçamento. 
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Deste modo, avaliar o Programa, tomando como base o conceito de 

segurança alimentar é algo inovador e necessário para a afirmação e/ou 

reformulação da política pública em questão. 

A avaliação da política de segurança alimentar implementada através dos 

restaurantes populares também tem sua relevância social, visto que o principal 

interessado e beneficiado é a população, sobretudo, a população de baixa renda. 

O número de pessoas que realizam suas refeições fora de casa tem 

progredido gradativamente com o modo de vida nas médias e grandes cidades. Em 

função das restrições orçamentárias, parcela significativa dessas pessoas não têm 

acesso ao mercado tradicional de refeições prontas. Muitos até recebem o benefício 

do auxílio refeição, no entanto, preferem utilizá-lo na compra de alimentos in natura

em estabelecimentos tais como padarias, açougues e supermercados. No entanto, 

na maioria das vezes, esses trabalhadores residem em áreas distantes de seus 

locais de trabalho, e, desta forma, o custo e o tempo necessário ao deslocamento os 

impedem de fazer suas refeições em casa, tendo como solução o almoço por meio 

de marmitas, ou substituem o almoço por um lanche rápido em bares e restaurantes, 

que na maioria das vezes não é capaz de suprir adequadamente as necessidades 

nutricionais do indivíduo. Essa situação pode estar comprometendo a qualidade das 

refeições ingeridas e aumentando os riscos de agravos à saúde, uma vez que na 

maioria das vezes, as refeições não possuem as características que preenchem os 

requisitos mínimos de uma alimentação segura e balanceada.

A instalação de restaurantes populares visa ampliar a oferta de refeições 

adequadas, comercializadas a preços baixos. Os benefícios sócio-econômicos dos 

restaurantes populares não se restringem aos seus usuários diretos. Os 

restaurantes podem atuar como reguladores de preços dos estabelecimentos 

localizados em seu entorno, contribuindo também para uma elevação da qualidade 

das refeições servidas e higiene dos estabelecimentos comercializadores (BRASIL, 

2007).

 Ademais, é importante ressaltar que, quando o programa prioriza a 

compra dos gêneros junto aos agricultores do Estado, estimula a produção e 

comercialização de alimentos e, dessa forma, contribui para o desenvolvimento do 

comércio local. 

Este trabalho está estruturado da seguinte forma: além desta introdução, 

o segundo capitulo trata de Política Pública de Segurança Alimentar com o objetivo 
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de discutir a Política de Segurança Alimentar, enfatizando a importância da 

avaliação de uma política pública, a definição de uma política de Segurança 

Alimentar e as categorias envolvidas (acesso, qualidade de alimentos, produção e 

comercialização dos alimentos e o arranjo organizacional), e as condições da 

Segurança Alimentar no Brasil; o terceiro capítulo apresenta o Programa 

Restaurantes Populares no Rio Grande do Norte; o quarto capítulo discute a 

metodologia utilizada para realização da pesquisa; o quinto capítulo faz uma 

avaliação do Programa Restaurantes Populares com base nos dados coletados, 

procurando identificar a política de Segurança Alimentar através das categorias de 

acesso, qualidade dos alimentos, produção e comercialização de alimentos e arranjo 

organizacional, e por fim tem considerações sobre as condições da Segurança 

Alimentar no rio Grande do Norte através do Programa Restaurantes Populares.
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2 A POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR

2.1 Avaliação de Políticas Públicas

De inicio, é importante definir o que é uma política pública. De acordo com 

Hogwood e Gunn (apud CARVALHO, 2005), política enquanto um programa refere-

se a uma determinada atividade governamental que envolve aspectos legislativos, 

organizacionais e recursais; e a política pública deve, em algum grau, ter sido 

gerada ou pelo menos processada dentro de uma estrutura governamental, com 

seus procedimentos, influências e organizações, caso contrário, não será 

considerada pública. 

As políticas, normalmente, consistem de vários programas. Os 

programas, por sua vez, podem ser vistos como meios pelos quais o governo 

pretende alcançar seus objetivos maiores, embora, possam ocorrer programas que 

por serem mal definidos acabam por estabelecer objetivos próprios (Hogwood e 

Gunn apud CARVALHO, 2005) 

As políticas públicas não se reduzem a acidentes ou casualidades, 

embora muitas vezes seja induzida uma visão muito limitada do processo de 

surgimento. A política pública nasce de um problema, ou oportunidade de melhoria 

que não é objetiva, dada imediatamente, mas sim uma construção analítica. A 

importância deste problema faz com que se transforme em questão de relevância 

pública e seja introduzido na agenda de atuação dos poderes públicos (SUBIRATS, 

1994).

Na ciência política, de acordo com os problemas de investigação 

levantados, costuma-se distinguir três abordagens:1.o questionamento clássico da 

ciência política que se refere ao sistema político como tal e pergunta pela ordem 

política certa ou verdadeira, 2. o questionamento político, propriamente dito, que se 

refere à análise das forças políticas cruciais no processo decisório; 3. as 

investigações podem ser voltadas aos resultados que um dado sistema político vem 

produzindo. Nesse caso, o interesse primordial consiste na avaliação das 

contribuições que certas estratégias escolhidas podem trazer para a solução de 

problemas específicos (FREY, 2000). 

A política pública pode ser dividida em quatro etapas: construção da 

agenda, processo decisório, implementação de políticas e avaliação de políticas. 
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Para a construção da agenda é necessária a definição dos problemas, 

que depende da subjetividade do analista, que a partir da situação problemática 

esboçada “constrói” o problema, o define, classifica, explica e avalia. Portanto, da 

mesma maneira que há muitas possíveis definições de um problema, há muitas 

soluções para um mesmo problema (SUBIRATS, 1994). 

A importância desse problema faz com que se transforme em questão de 

relevância pública e seja introduzido na agenda. Geralmente, esses problemas 

apresentam as seguintes características: o tema tem alcançado proporções de 

“crises” e, portanto não pode ser ignorado; tem adquirido características peculiares 

ou significativas que o diferenciam de uma problemática mais geral; provoca uma 

séria situação “emotiva” que atrai a atenção dos meios de comunicação; quando vai 

adquirindo importância global; quando desencadeiam questões relacionadas com 

“legitimidade” ou “poder” que possam afetar o poder público; quando alcançam 

grande notoriedade pública por conectar com tendências ou valores mais da moda. 

(SUBIRATS, 1994). 

A agenda pode ser definida como o conjunto de problemas que atraem 

um debate público, incluindo a intervenção das autoridades públicas legitimas 

(PADIOLEAU apud MENY e THOENIG, 1992). De acordo com os autores, existem 

dois tipos de agenda: 

- Agenda institucional – reúne os problemas que dependem 

funcionalmente ou por consenso da competência da autoridade pública. 

- Agenda situacional ou sistêmica – está constituída por problemas que 

não pertencem à competência “habitual” ou “natural” da autoridade pública. 

O processo de tomada de decisão é centrado essencialmente na 

definição de objetivos e na fixação das opções ou das ações a seguir. O momento 

de decisão representa o apogeu do trabalho político e administrativo, porque quem 

tem a decisão exerce o verdadeiro poder (SUBIRATS, 1994; MENY e THOENIG, 

1992).

A substância das decisões depende da natureza dos problemas; do 

contexto institucional, organizacional e sociopolítico no que se movem os que 

decidem (MENY e THOENIG, 1992). 

Na tomada de decisão muita formulação de política acontece fora do 

processo governamental formal; os meios de comunicação de massa, 

particularmente a televisão, têm um papel principal. Líderes não governamentais, 
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como fundações, organizações, os meios de comunicação e outros grupos de 

interesse já podem ter estabelecido a ordem do dia de política e metas de política 

(DYE, 2005).

É importante lembrar que os fabricantes de decisão podem facilmente 

interpretar mal e até manipular a opinião pública. Além do fato da opinião pública ser 

instável, o público não tem opiniões em muitas perguntas de política (DYE, 2005). 

A implementação de políticas é uma fase da política pública a qual se 

geram atos e efeitos a partir de um marco normativo de intenções ou de discurso. Se 

os que decidem atuam na cena política, os que executam, por sua parte, se 

desdobram nos aparatos administrativos (MENY e THOENIG, 1992). 

A avaliação de políticas é uma fase relacionada ao questionamento 

quanto aos resultados, os efeitos e impactos da ação do governo; é uma fase pós-

implementação, mas que ocorre diariamente. É realizada a partir de três 

perspectivas: visão gerencial, política e a jurídica ou legal. A visão gerencial busca 

construir indicadores de rendimentos que direcionem as ações aos patamares 

fixados. A visão política, desde a formulação até a avaliação, se preocupa com a 

capacidade de controle, por parte dos poderes públicos. Já a visão jurídica ou legal, 

considera critérios legais de igualdade entre os indivíduos para embasar a análise 

da ação do governo. As avaliações podem se referir à eficiência, eficácia e 

efetividade dessas ações. A eficiência e eficácia relacionam os objetivos com o 

produto, ou seja, o efeito quantitativo das ações, e a efetividade relaciona os 

objetivos da política pública com seus resultados, ou seja, o impacto qualitativo no 

meio social em que foi implementada a política pública (SUBIRATS, 1994; MENY e 

THOENIG, 1992). 

Em políticas públicas qualquer avaliação de um programa governamental, 

a exemplo do programa Restaurantes Populares, põe em debate questões 

importantes quanto aos resultados, os efeitos e impactos da ação do governo. Neste 

caso específico, exige que sua análise seja à luz das discussões sobre Segurança 

Alimentar.



28

2.2 Segurança Alimentar

A problemática alimentar na América Latina é alvo de discussões há 

alguns anos. Na década de 1930, no Brasil, destacam-se as análises pioneiras e 

clássicas de Josué de Castro sobre o fenômeno da fome. Entretanto, de acordo com 

Montaña (2003), o conceito de Segurança Alimentar teve origem na Europa a partir 

da I Guerra Mundial (1914 - 1918), época em que os países deveriam garantir a 

formação de estoques estratégicos de alimentos para possíveis momentos de 

dificuldades de ordem política ou militar. Nessa perspectiva de posse ou controle 

dos alimentos estabeleceu-se uma vinculação da questão alimentar à capacidade de 

produção.

Por ocasião da I conferência Mundial de Segurança Alimentar, na década 

de 1970, a constatação da escassez de alimentos em várias partes do mundo levou 

à compreensão sobre a necessidade de haver maior disponibilidade de alimentos, 

vinculando-se, portanto, a Segurança Alimentar à capacidade de produção agrícola. 

Assim, o enfoque da Segurança Alimentar estava na disponibilidade segura e 

adequada de alimentos em termos de produção, armazenamento e oferta, e menos 

no direito humano a esse alimento (MONTAÑA, 2006).

Conforme Maluf, Menezes e Valente (1996), o objetivo da Segurança 

Alimentar apareceu, pela primeira vez, dentre os elementos definidores de uma 

proposta de política de abastecimento alimentar, em 1986. Mas, a utilização da 

noção de segurança alimentar limitava-se, até então, a avaliar o controle do estado 

nutricional dos indivíduos, sobretudo a desnutrição infantil, sob égide da Vigilância 

Alimentar e Nutricional. 

Ainda de acordo com os autores, a concepção adotada filiava-se à 

"versão latino-americana" da definição geral de segurança alimentar da FAO, 

bastante distinta da noção vigente nos países centrais, atribuindo papel central à 

auto-suficiência produtiva nacional, porém enfatizando os problemas de acesso aos 

alimentos por insuficiência de renda, o que levou a acrescentar a equidade (acesso 

universal) aos quatro atributos da disponibilidade agregada de alimentos básicos - 

suficiência, estabilidade, autonomia e sustentabilidade.  

Continuando a trajetória histórica, Montaña (2006), afirma que, a partir da 

década de 1990, com a constatação de que a existência de alimentos não quer 

dizer, necessariamente, a disponibilização dos mesmos, a questão do acesso foi 
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ganhando força como elemento central da Segurança Alimentar. Começa-se a 

agregar ao conceito outros elementos específicos como: a qualidade (física, 

química, biológica e nutricional), o direito à informação e a valorização das opções 

culturais em termos de hábitos alimentares das pessoas, incorporam-se também, 

considerações éticas sobre compromissos entre as gerações atuais e futuras no que 

diz respeito ao tipo de desenvolvimento adotado, à utilização de recursos e à 

sustentabilidade dos mesmos, conferindo uma face mais humana ao conceito de 

Segurança Alimentar.

Após a Conferencia Mundial sobre Alimentação (1996), emergiu o 

conceito ampliado de Segurança Alimentar como: 

a garantia, a todos, de condições de acesso a alimentos básicos de 
qualidade, em quantidade suficiente, de modo permanente, e sem 
comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, com base em 
práticas alimentares saudáveis, contribuindo assim para uma existência 
digna, em um contexto de desenvolvimento integral de pessoa, com 
preservação das condições que garantem uma disponibilidade de alimentos 
a longo prazo (MONTAÑA, 2006, p.3). 

A questão da Segurança Alimentar no Brasil foi tema da agenda na 

década dos anos 90. Imediatamente após o impeachment do Presidente Collor, o 

Movimento pela Ética na Política definiu-se pelo combate prioritário a outro tipo de 

corrupção e lançou as primeiras sementes da Ação da Cidadania Contra a Fome, a 

Miséria e Pela Vida (SEGURANÇA, 2006). 

Em 1991, com um impacto inicial restrito, foi divulgada no Brasil a 

proposta de uma Política Nacional de Segurança Alimentar elaborada pelo “Governo 

Paralelo” - uma iniciativa do Partido dos Trabalhadores, em 1990, visando gerar 

propostas alternativas de governo. Porém, ao ser aceita no início de 1993 pelo 

Governo Itamar Franco como uma das fundamentações para a instalação do 

CONSEA, contribuiu para a definitiva introdução da questão agroalimentar e da fome 

como temas prioritários na agenda política nacional. Portanto, neste mesmo ano, em 

sintonia com as demandas da sociedade civil, o governo federal, de forma 

absolutamente inédita na história do país, reconheceu o círculo vicioso formado pela 

fome, a miséria e a violência e definiu o seu enfrentamento como prioridade de 

governo (MALUF, MENEZES e VALENTE,1996 e SEGURANÇA, 2006). 

Assim, em abril de 1993, foi criado o CONSEA, como órgão de 

aconselhamento da Presidência da República. Era composto de oito (8) Ministros de 
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Estado e vinte um (21) representantes da sociedade civil, em grande parte indicados 

pelo Movimento pela Ética na Política, para coordenar a elaboração e implantação 

do Plano Nacional de Combate à Fome e à Miséria dentro dos princípios da 

solidariedade, parceria e descentralização. Era uma forma bastante inovadora de 

parceria na busca de soluções para o problema da fome e da miséria no país. Foi 

uma experiência marcada por tensões, mas também com um número significativo de 

iniciativas, entre as quais a busca para tornar a segurança alimentar uma prioridade 

(MALUF, MENEZES e VALENTE, 1996 e SEGURANÇA, 2006). 

Em 1994, através do movimento desencadeado pela Ação da Cidadania 

e, com o apoio do CONSEA, realizou-se a primeira Conferencia Nacional de 

Segurança Alimentar (CNSA), que foi resultado de um processo de mobilização 

social nacional em torno da questão alimentar e da conscientização do agravamento 

da fome no país. A CNSA produziu uma declaração política e um documento 

programático com as condições e requisitos para uma Política Nacional de 

Segurança Alimentar. Contudo, a experiência do CONSEA durou apenas até o final 

de 1994, quando o novo governo lançou o Programa Comunidade Solidária. A 

interrupção da breve experiência do CONSEA prejudicou sua revisão e 

aprofundamento. Seus êxitos foram limitados, devido, sobretudo, ao caráter de 

transição do Governo Itamar, à zelosa resistência dos controladores da política 

econômica, à novidade do tema e à frágil atuação dos seus próprios conselheiros 

(MALUF, MENEZES e VALENTE,1996). 

Ainda de acordo com os autores, o Programa Comunidade Solidária 

apresenta o propósito de dar continuidade ao trabalho anterior e ampliá-lo para 

outros elementos, além da questão alimentar, que contribuem para a miséria e 

iniqüidade. Mas, o que parece ser um movimento lógico em direção a um programa 

social mais abrangente apresenta um risco de concepção e de possível retrocesso 

no trato da questão alimentar. Ao reduzir a segurança alimentar a um dos itens da 

ação social pode-se ratificar o viés dominante de restringi-la à sua dimensão 

assistencial, num quadro de miséria e empobrecimento generalizados no país. A 

questão alimentar é mais complexa do que promover distribuição de alimentos ou 

estimular iniciativas localizadas de geração de emprego, que também são 

indispensáveis. Não é sinônimo de distribuição de renda eliminar parte das perdas 

de renda real provocadas pela alta inflação com um plano de estabilização, assim 

como boas safras agrícolas não se confundem com alimentos acessíveis. O 
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CONSEA favorecia a discussão dos temas citados junto ao núcleo central do 

governo e junto à sociedade.

Mais recentemente, como pode ser verificado no conceito de Segurança 

Alimentar de Menezes (apud MONTAÑA, 2006, p.4), a noção de Soberania 

Alimentar vem tomando vulto como novo componente a ser incorporado ao conceito. 

Segurança Alimentar e Nutricional é a garantia do direito de todos ao 
acesso a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente e de modo 
permanente, com base em práticas alimentares saudáveis e sem 
comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, nem sequer o 
sistema alimentar futuro, devendo se realizar em bases sustentáveis. Todo 
país deve ser soberano para assegurar sua segurança alimentar, 
respeitando as características culturais de cada povo, manifestadas no ato 
de se alimentar. É responsabilidade dos estados nacionais assegurarem 
este direito e devem fazê-lo em obrigatória articulação com a sociedade 
civil, cada parte cumprindo suas atribuições específicas. 

Para Silva Jr (1995), o conceito abrange a questão do abastecimento na 

quantidade apropriada, do acesso universal aos alimentos, os aspectos nutricionais 

e as questões relativas à composição, à qualidade e aproveitamento biológico. 

Jank (2003), afirma que o tema Segurança Alimentar deve abranger pelo 

menos duas dimensões distintas: a primeira refere-se ao “consumo” per capita 

mínimo de alimentos de qualidade; a segunda tem relação com subsídios e 

proteções governamentais que visam estimular “produção” doméstica de bens 

agrícolas “estratégicos”, no intuito de alcançar um auto-aprovisionamento. 

2.2.1 Acesso 

Discutir sobre Segurança Alimentar, também implica em falar sobre 

acesso. E no Brasil, a desnutrição, o subconsumo e as doenças causadas por 

alimentos inadequados são expressões manifestas da desigualdade na distribuição 

dos direitos de acesso aos alimentos, bem como a outros bens de consumo e a 

serviços públicos fundamentais (MALUF, MENEZES e VALENTE, 1996). 

Para Belik, Silva e Takagi (2007), o Brasil não têm políticas claras para 

aumentar o acesso da população à alimentação e ainda se ressente de falta de 

projeto integrado e  recursos para atender a esse objetivo. 

Através da analise das políticas de combate à fome no Brasil, estes 

autores, apresentam propostas que, basicamente, tratam de uma compilação de 
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iniciativas já implementadas ou em implementação no Brasil ou em outros países 

que, se implementadas de forma conjunta, acreditam poder reduzir efetivamente a 

fome. Afirmam que o fundamental não é propor “novas” políticas, mas integrá-las, 

articulando os diversos níveis de governo (federal, estadual e municipal) com os 

segmentos da sociedade civil para garantir sua implementação.  

A Figura 1 apresenta, esquematicamente, os principais eixos de atuação 

e as principais políticas de combate à fome no Brasil (BELIK, SILVA e TAKAGI, 

2007).

Como pode ser observado, os Restaurantes Populares fazem parte do 

esquema de uma política integrada de combate à fome no Brasil. Segundo os 

autores, as iniciativas desses restaurantes, que fornecem refeições prontas a preço 

baixo, de R$ 1,00 a R$ 2,00 (hum a dois reais), à população trabalhadora que mora 

nas periferias das grandes cidades têm tido sucesso no barateamento da 

alimentação que é realizada fora de casa.

Figura 1 – Esquema de uma política de combate à Fome – Brasil. 
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O barateamento dos alimentos resulta em ampliação do acesso à 

recuperação, mesmo que gradativa, do poder aquisitivo da população (MALUF, 

MENEZES e VALENTE, 1996). 

2.2.2 Qualidade de Alimentos 

O que ingerimos pode ter um efeito significativo sobre nossa saúde. Os 

alimentos contêm vários nutrientes que sustentam a vida, fornecendo energia, 

promovendo crescimento e desenvolvimento e regulando os processos metabólicos. 

Com exceção da água, a maior parte dos nutrientes (proteínas, carboidratos, 

lipídios, vitaminas e minerais) não existe na natureza de forma isolada, mas estão 

presentes nos diversos alimentos, em proporções variadas. Basicamente, a nutrição 

saudável é planejada para otimizar essas propriedades dos nutrientes e de outras 

substâncias encontradas nos alimentos (CASTELL e SAGNIER, 2004; WILLIAMS, 

2002).

A Organização Mundial de Saúde (OMS) classifica os diversos nutrientes 

de acordo com as funções que exercem (CASTELL e SAGNIER, 2004): 

a) construtores: são as proteínas, que atuam basicamente na construção das 

estruturas corporais, na manutenção e reparação de tecidos; 

b) energéticos: são os lipídios e carboidratos que fornecem energia para as 

diversas funções do organismo; 

c) reguladores: são as vitaminas, os minerais e a água, que atuam nos 

processos de regulação do organismo. 

Além do aspecto nutricional, a OMS também ressalta o aspecto higiênico 

sanitário; e para garantir a saúde dos consumidores reuniu em dez medidas as 

normas de básicas de higiene e manipulação de alimentos (CASTELL e SAGNIER, 

2004): a) escolher alimentos preparados com fins higiênicos; b) cozinhar bem os 

alimentos; c) depois de cozidos consumir os alimentos o mais rápido possível; d) 

guardar adequadamente os alimentos cozidos; e) reaquecer adequadamente os 

alimentos cozidos; f) evitar o contato entre alimentos crus e cozidos; g) lavar sempre 

as mãos; h) manter todas as superfícies da cozinha sempre bem limpas; i) manter os 

alimentos fora do alcance dos animais, tanto domésticos como insetos ou roedores; 

j) usar água potável e clorada para a limpeza e cozimento dos diversos alimentos. 
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A qualidade dos alimentos ingeridos do ponto de vista nutricional, 

higiênico, biológico, tecnológico e da ausência de produtos nocivos à saúde 

(agrotóxicos, hormônios, aditivos, etc) é um dos componentes fundamentais da 

Segurança Alimentar (SEGURANÇA, 2006).

a) Nutricional 

A alimentação pode ser analisada sob a perspectiva econômica, 

nutricional, social e cultural, que são ao mesmo tempo independentes e 

complementares. A perspectiva nutricional tem enfoque nos constituintes dos 

alimentos, indispensáveis à saúde e ao bem-estar do indivíduo (proteínas, lipídeos, 

carboidratos, vitaminas, minerais e fibra), nas carências e nas relações entre dieta e 

doença (OLIVEIRA e THEBAUD-MONY, 1997). 

Nos dias atuais o modo de vida nas médias e grandes cidades tem feito 

com que cada vez mais os trabalhadores realizem suas refeições fora de casa, 

aumentando a busca por refeições tipo fast-food, lanches rápidos em bares e 

restaurantes, que na maioria das vezes não são capazes de suprir adequadamente 

as necessidades nutricionais do indivíduo (BRASIL, 2007). 

Como conseqüência, esse processo de urbanização acelerada tem 

promovido hábitos alimentares e estilos de vida inadequados, induzindo altas 

prevalências de sobrepeso e obesidade, com o aumento correlato de doenças 

crônico degenerativas associadas à alimentação inadequada (hipertensão, doenças 

cardiovasculares, diabetes mellitus, cânceres, dislipidemias etc) (SEGURANÇA, 

2006).

Os Restaurantes Populares devem estimular a sociedade a combater a 

fome e a adotar hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para a prevenção e o 

combate a uma série de problemas relacionados à alimentação inadequada, como a 

desnutrição, obesidade, diabetes, hipertensão e outras. Essas atividades de 

educação alimentar e promoção da saúde podem utilizar diversas formas de 

comunicação como campanhas, palestras, folders, painéis, oficinas culinárias e 

outros. Os conteúdos abordados devem estar de acordo com as realidades locais, 

incluindo: a) saúde, estilo de vida e alimentação saudável, abordando a quantidade, 

a qualidade, a regularidade e a adequação para as diferentes fases do ciclo da vida; 

b) valor nutritivo e funcionalidade dos alimentos (relação entre alimentos e 

enfermidades para prevenção, controle dos distúrbios nutricionais e de doenças 
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associadas à alimentação e nutrição); c) combate aos preconceitos que prejudicam 

a adoção de hábitos alimentares mais saudáveis, incluindo aproveitamento integral 

dos alimentos; d) resgate e estímulo aos hábitos e práticas alimentares regionais 

relacionadas ao consumo de alimentos locais, de baixo custo e alto valor nutritivo; e) 

práticas de higiene alimentar e pessoal para a promoção da segurança alimentar no 

domicílio, através de cuidados na escolha, manipulação, preparo, distribuição, 

conservação e armazenamento dos alimentos; f) cuidados na alimentação fora do 

domicílio; g) informações sobre a época da safra e preços dos alimentos, bem como 

orientações para o reconhecimento das características dos produtos de boa 

qualidade; h)preparações nutritivas, baratas e saborosas; i) observação e análise da 

rotulagem dos alimentos (BRASIL, 2007). 

b) Higiênico-sanitária  

Até pouco tempo atrás não se valorizava o serviço de alimentação. As 

cozinhas eram simples do tipo doméstica quanto às instalações, equipamentos e 

área física. Segundo Mezomo (1994), eram pequenas, desfalcadas dos recursos 

mínimos necessários (humano e material), paredes encardidas de fuligem, com 

iluminação e ventilação deficientes. Não se preocupavam com as práticas higiênico-

sanitárias.

Hoje, com a busca cada vez maior da qualidade, existe toda uma 

regulamentação para as Unidades de Alimentação e Nutrição (UANs), visando não 

apenas alimentos nutritivos e saborosos, mas, a qualidade higiênico-sanitária. 

Portanto, atualmente, o assunto é segurança alimentar. 

O Ministério da Saúde visando melhorar as condições higiênico-sanitárias 

na preparação de alimentos e adequar a ação da Vigilância Sanitária publicou a 

Portaria de Nº 1428 de 26 de novembro de 1993, recomendando que seja elaborado 

um “Manual de Boas Práticas de Manipulação de alimentos”, baseados nas 

publicações técnicas da SBCTA, OMS e Codex Alimentarius. Em 15 de setembro de 

2004, a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) publicou a Resolução – 

RDC nº 216, que dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços 

de Alimentação, ou seja, define as condições técnicas que devem ser seguidas nas 

Boas Práticas para a preparação de alimentos prontos para o consumo. Este 

regulamento deve ser seguido pelos Estados e Municípios que não possuam um 
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Regulamento Técnico específico para o controle higiênico-sanitário de alimentos 

(SILVA JR, 1995). Portanto, os Restaurantes Populares do Rio Grande do Norte 

devem seguir a Resolução – RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004. 

As Boas Práticas de Fabricação (BPF) são um dos requisitos juntamente 

com a Resolução – RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002 que dispõe sobre 

Procedimentos Padrões de Higiene Operacional (PPHO) para a implantação do 

Sistema APPCC (Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle). Esses pré-

requisitos identificam os perigos potenciais à segurança do alimento desde a 

obtenção das matérias-primas até o consumo, estabelecendo em determinadas 

etapas (Pontos Críticos de Controle), medidas de controle e monitorização que 

garantam, ao final do processo, a obtenção de um alimento seguro e com qualidade 

(BRASIL, 2005). 

O Sistema APPCC é uma das ações do Projeto APPCC, do qual a 

ANVISA participa conveniada ao SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial). Este projeto foi desenvolvido para garantir a produção de alimentos 

seguros à saúde do consumidor (BRASIL, 2005). 

O Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação 

abrange os procedimentos que devem ser adotados nos serviços de alimentação, a 

fim de garantir as condições higiênico-sanitárias do alimento preparado. Essa 

legislação federal pode ser complementada pelos órgãos de vigilância sanitária 

estaduais, distrital e municipais, visando abranger requisitos inerentes às realidades 

locais e promover a melhoria das condições higiênico-sanitárias dos serviços de 

alimentação (BRASIL, 2005a). 

2.2.3 Produção e Comercialização de Alimentos  

Não há como pensar no acesso de alimentos, na qualidade nutricional e 

higiênico sanitária sem considerar o processo de produção, comercialização e 

distribuição de alimentos e suas interações com a economia, a política e a cultura 

dos povos (BURLANDY, 2007). 

O Manual de Implantação de Restaurantes Populares recomenda a 

compra de gêneros oriundos da agricultura familiar e de pequenos produtores, 

estimulando a economia local e gerando emprego e renda. Desta forma, os 
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resultados são potencializados com impactos na eficiência, eficácia e efetividade na 

gestão do restaurante (BRASIL, 2007). 

Segundo Zuin e Zuin (2008), o estimulo a produção desses alimentos 

seria uma alternativa para o desenvolvimento local, assegurando aos pequenos 

produtores a valorização de sua cultura, de sua história e de sua produção. Mas, a 

incapacidade de produção em escala dos pequenos produtores ou das pequenas 

propriedades rurais pode torna-se um obstáculo para estes comerciantes, 

favorecendo as grandes empresas. 

Outro obstáculo que pode ser encontrado pelos pequenos produtores é 

quanto à legislação de alimentos, pois a vigilância sanitária tem estabelecido normas 

de higiene para que esses pequenos produtores consigam inserir os seus produtos 

no mercado consumidor. Com a necessidade de atestar a qualidade dos alimentos, 

os pequenos produtores precisam adequar seus modos produtivos, o que interfere, 

na própria liberdade de fabricá-los, já que muitos não têm como se adequar às 

normas, dado a falta de recursos financeiros. 

2.2.4 Arranjo Organizacional 

O Programa Restaurantes Populares apresenta uma política de parceria, 

através de laços com uma ONG e a terceirização da produção das refeições.

O estabelecimento de parcerias nas atividades do Estado tem se tornado 

uma prática. De acordo com Di Pierro (2001), o recuo do Estado no financiamento e 

na oferta dos serviços sociais gerou um deslocamento da fronteira entre o público e 

o privado. Através de parcerias, disseminou para o conjunto da sociedade 

responsabilidades que até então eram interpretadas como tarefas dos governos, 

levando à multiplicação dos provedores não-governamentais. 

Quanto às terceirizações, nas últimas décadas, o setor público tem 

buscado aprimorar sua prática com o objetivo de ter um Estado eficiente e eficaz. 

Nesta busca pela elevação na qualidade da gestão pública, tem-se incorporado a 

parceria através de terceirização dos serviços (MIRANDA, 2001). 
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De acordo com CHERCHGLIA (1999, p.368.): 

A terceirização é inseparável da idéia de parceria. A principal finalidade da 
terceirização seria otimizar a produção, a qualidade, o lucro e a 
competitividade, mediante um processo de horizontalização de atividades, 
simplificando-se a estrutura organizacional, a fim de que as empresas 
possam concentrar seus esforços na melhor metodologia para obtenção do 
produto de sua atividade-fim. Além disso, permite redução do preço do 
produto ou serviço devido à diminuição dos encargos trabalhistas e 
previdenciários. Outra vantagem seria a especialização de empresas 
prestadoras de serviço” 

Na linguagem empresarial o termo terceirização caracteriza-se como uma 

técnica de administração através da qual se interpõe um terceiro, geralmente uma 

empresa, na relação típica de trabalho (empregado versus empregador). O termo 

original em inglês é outsourcing, um neologismo cunhado a partir da palavra 

“terceiro”, entendido como intermediário, interveniente. Entretanto, não se trata da 

interposição, na relação laborativa tradicional, de um trabalhador, dito terceiro, mas 

de uma empresa que assumirá o serviço ou atividade terceirizada (CAVALCANTI 

JÚNIOR apud CHERCHGLIA, 1999). 

No cenário atual de grandes modificações ambientais as empresas 

precisam concentrar-se em sua atividade principal, tornando-se mais leves, ágeis e 

flexíveis. Dessa forma, elas irão se utilizar de empresas intermediadoras de serviços 

que irão se responsabilizar por atividades auxiliares, permitindo que se concentrem 

em seu core business (SILVIA, 1994).

Assim, a terceirização pode ser definida como sendo o processo pelo qual 

a empresa, visando alcançar maior qualidade, produtividade e redução de custos, 

repassa a uma outra empresa um determinado serviço ou a produção de um 

determinado bem, ou seja, é um processo de transferência de funções ou atividades 

da “empresa-origem” para “empresa-destino” (subcontratadas). Estas funções 

podem incluir etapas do próprio processo produtivo da “empresa-origem” ou apenas 

atividades ou serviços de apoio, como serviços de limpeza e manutenção, 

preparação e distribuição de alimentos para funcionários da empresa, dentre outros 

(CHERCHGLIA, 1999). 

A terceirização passa então a provocar a desativação de setores da 

empresa e contratação de um ou mais terceiros para a realização da tarefa (SILVIA, 

1994).
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No setor público a realidade não é muito diferente, na busca por 

qualidade, eficácia e eficiência; a gestão pública tem se utilizado de algumas 

políticas das empresas privadas, entre elas a terceirização de serviços.  Para 

Abrucio (1998) a eficiência do setor público pode ser melhorada incorporando 

valores e técnicas do setor privado. 

De acordo com Di Pierro (2001) o consenso em torno de eficácia e 

legitimidade das estratégias de parcerias entre instituições governamentais e 

organizações da sociedade civil é resultado da redefinição do papel do Estado e a 

degradação da noção de serviço público que produziram uma ambiência cultural 

favorável a este consenso. 

Conforme Bresser Pereira (apud Di Pierro, 2001), para que o Estado 

adquira o tamanho e a eficiência requerida ao desempenho do novo papel 

estratégico na promoção do desenvolvimento, seria necessário substituir o padrão 

burocrático de administração pública por um modelo gerencial inspirado no setor 

privado, em que as atividades não exclusivas do Estado seriam objeto de 

privatização, terceirização, ou, em casos de serviços de saúde, educação, cultura e 

assistência social, de ”publicização” em favor de organizações civis de direito 

privado sem fins lucrativos. 

Dessa forma, aparecem no setor público as chamadas parcerias, com 

suas vantagens e desvantagens. No caso das terceirizações, diversos autores são 

unânimes em afirmar que para gerar ótimos resultados para ambas as empresas 

(contratada e contratante) é preciso considerar a escolha criteriosa do parceiro, 

estabelecendo uma política de ganha-ganha e estreitando os laços entre as partes, 

pois do contrario, as conseqüências podem ser calamitosas, culminado inclusive, 

numa política onde todas as partes saiam perdendo (SILVIA, 1999). 

2.3 Condições de Segurança Alimentar no Brasil.  

Com o objetivo de traçar o perfil da condição de segurança alimentar para 

o Brasil e Grandes Regiões a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 

utiliza, entre outras, as variáveis situação do domicílio, composição da unidade 

domiciliar segundo a existência ou não de moradores menores de 18 anos de idade, 

número de moradores do domicílio, sexo da pessoa de referência, rendimento 

domiciliar per capita e recebimento de transferência de renda de programas sociais 



40

governamentais (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA, 

2006).

A PNAD teve início no segundo trimestre de 1967, sendo os seus 

resultados apresentados com periodicidade trimestral até o primeiro trimestre de 

1970. A partir de 1971, os levantamentos passaram a ser anuais com realização no 

último trimestre do ano. A pesquisa foi interrompida para a realização dos Censos 

Demográficos 1970, 1980, 1991 e 2000 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA 

E ESTATISTICA, 2006).

Durante todo esse período de existência a PNAD sofreu algumas 

modificações, foram introduzidas algumas características de domicílios, alguns 

temas entraram, outros saíram. A inclusão do tema suplementar segurança 

alimentar e acesso a transferências de renda de programas sociais foi realizada em 

2004. Portanto, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, em convênio 

com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS realizou o 

levantamento suplementar da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD 

sobre Segurança Alimentar em 2004 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATISTICA, 2006).

Na PNAD 2004, foram pesquisadas 399 354 pessoas e 139 157 unidades 

domiciliares selecionadas, distribuídas por todas as Unidades da Federação. No 

Quadro 4, observam-se as frações de amostragem, o número de municípios e de 

setores censitários selecionados e de unidades domiciliares investigadas nas 

diversas áreas em 2004. 
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Quadro 4 - Fração de amostragem e composição da amostra, segundo as unidades da 
Federação e as Regiões Metropolitanas – 2004. 

Composição da amostra Unidades da Federação e 
Regiões Metropolitanas 

Fração de 
amostragem Municípios Setores Unidades 

domiciliares
Pessoas 

Brasil - 851 7 816 139 157 399 354 
Rondônia  11 113 2 206 6 245 
Urbana  1/200  80 1 503 4 273 
Rural 1/150  33 703 1972 
Acre  5 62 1 239 4 283 
Urbana  1/150  46 824 2 793 
Rural 1/80  16 415 1 490 
Amazonas   7 145 2 752 9 693 
Urbana  1/250  125 2 296 7 996 
Rural 1/200  20 456 1 697 
Roraima  3 38 648 2 123 
Urbana  1/150  30 564 1 903 
Rural 1/50  60 84 220 
Pará  22 343 6 624 22 067 
Urbana  1/350  87 1 947 6 871 
Rural 1/250  49 998 3 689 
Região Metropolitana de Belém 1/150 5 207 3 679 11 507 
Amapá  4 43 744 3 401 
Urbana  1/200  33 570 2 547 
Rural 1/80  10 174 854 
Tocantins  1/200 13 77 1 887 5 880 
Maranhão 1/750 18 105 2 061 7 574 
Piauí 1/500 19 114 1 738 5 709 
Ceará 1/500 39 402 7 895 24 499 
Região Metropolitana de 
Fortaleza 

1/200 13 270 4 905 15 174 

Rio Grande do Norte 1/450 15 99 2 054 6 344 
Paraíba 1/450 16 108 2 457 7 905 
Pernambuco 1/500 44 472 8 542 26 007 
Região Metropolitana de Recife 1/200 14 314 5 509 16 725 
Alagoas 1/450 12 91 1 885 6 575 
Sergipe 1/300 11 83 1 959 5 800 
Bahia 1/450 66 614 12 702 5 800 
Região Metropolitana de 
Salvador 

1/200 10 303 5 618 36 387 

Minas Gerais 1/550 123 779 13 257 36 838 
Região Metropolitana de Belo 
Horizonte 

1/350 26 248 4 388 12 224 

Espírito Santo 1/450 19 137 2 701 7 156 
Rio de Janeiro 1/400 43 619 11 117 26 019 
Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro 

1/550 19 438 7 313 17 608 

São Paulo 1/800 110 927 16 885 45 519 
Região Metropolitana de São 
Paulo 

1/800 35 463 7 824 21 300 

Paraná 1/550 69 436 7 021 19 839 
Região Metropolitana de Curitiba 1/350 20 161 2 802 7 997 
Santa Catarina 1/550 28 169 3 700 9 999 
Rio Grande do Sul 1/550 75 648 11 752 30 626 
Região Metropolitana de Porto 
Alegre 

1/200 29 397 7 074 19 006 

Mato Grosso do Sul 1/300 16 128 2 520 7 252 
Mato Grosso 1/300 21 147 2 916 8 362 
Goiás 1/300 41 321 6 285 16 031 
Distrito Federal  1/200 1 197 3 610 11 151 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 2004. 
Nota: A composição da amostra da Unidade da Federação inclui a Região Metropolitana e as áreas 
urbanas e rurais. 
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No Brasil foi desenvolvida uma escala de medida direta, a Escala 

Brasileira de Insegurança Alimentar – EBIA. Ela é resultado da adaptação e 

validação da escala do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (BICKEL et 

al., 2000). Com este instrumento, a insegurança alimentar é compreendida em seus 

vários níveis, desde a preocupação de que o alimento acabe antes que haja dinheiro 

para comprar mais, o que configura uma dimensão psicológica da insegurança 

alimentar, passando, em seguida, pela insegurança relativa ao comprometimento da 

qualidade da dieta, porém ainda sem restrição quantitativa, até chegar ao ponto 

mais grave, que é a insegurança quantitativa, situação em que a família passa por 

períodos concretos de restrição na disponibilidade de alimentos para seus membros 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA, 2006).

Das perguntas incluídas na PNAD, nove são relativas aos adultos 

moradores no domicílio e seis às crianças (Figura 3). As perguntas são referentes ao 

período de noventa dias que antecedem ao dia da entrevista. Para cada pergunta da 

escala são dadas as alternativas de respostas “Sim” e “Não” e, se a resposta é 

afirmativa, pergunta-se a freqüência de ocorrência do evento nesse período, 

oferecendo-se as seguintes alternativas de respostas: “em quase todos os dias”, “em 

alguns dias” e “em apenas um ou dois dias” (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATISTICA, 2006).
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Quadro 5 - Perguntas incluídas no Suplemento de Segurança Alimentar da 
PNAD 2004 referentes à escala EBIA. 

PERGUNTAS
Moradores tiveram preocupação de que os alimentos acabassem antes de poderem comprar 
ou receber mais comida 
Alimentos acabaram antes que os moradores tivessem dinheiro para comprar mais comida 
Moradores ficaram sem dinheiro para ter uma alimentação saudável e variada 
Moradores comeram apenas alguns alimentos que ainda tinham porque o dinheiro acabou  
Algum morador de 18 anos ou mais de idade diminuiu alguma vez a quantidade de alimentos 
nas refeições ou deixou de fazer alguma refeição porque não havia dinheiro para comprar 
comida 
Algum morador de 18 anos ou mais de idade alguma vez comeu menos porque não havia 
dinheiro para comprar comida 
Algum morador de 18 anos ou mais de idade alguma vez sentiu fome mas não comeu porque 
não havia dinheiro para comprar comida 
Algum morador de 18 anos ou mais de idade perdeu peso porque não comeu quantidade 
suficiente de comida devido à falta de dinheiro para comprar comida 
Algum morador de 18 anos ou mais de idade fez apenas uma refeição ou ficou um dia inteiro 
sem comer porque não havia dinheiro para comprar comida 
Algum morador com menos de 18 anos de idade alguma vez deixou de ter uma alimentação 
saudável e variada porque não havia dinheiro para comprar comida 
Algum morador com menos de 18 anos de idade alguma vez não comeu quantidade suficiente 
de comida porque não havia dinheiro para comprar comida 
Algum morador com menos 18 anos de idade diminuiu a quantidade de alimentos nas 
refeições porque não havia dinheiro para comprar comida 
Algum morador com menos 18 anos de idade deixou de fazer alguma refeição porque não 
havia dinheiro para comprar comida 
Algum morador com menos de 18 anos de idade alguma vez sentiu fome mas não comeu 
porque não havia dinheiro para comprar comida 
Algum morador com menos de 18 anos de idade ficou um dia inteiro sem comer porque não 
havia dinheiro para comprar comida 
Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA, 2006.

Na análise dos resultados os domicílios foram classificados de acordo 

com sua condição de segurança alimentar em quatro categorias: Segurança 

Alimentar (SA), Insegurança Alimentar leve (IA Leve), Insegurança Alimentar 

moderada (IA moderada) e Insegurança Alimentar grave (IA grave). A pontuação 

atribuída a cada domicílio corresponde ao número de respostas afirmativas às 

perguntas da escala (Quadros 6 e 7) (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATISTICA, 2006).

Quadro 6 - Pontuação para classificação dos domicílios com pelo menos um 
morador de menos de 18 anos de idade nas categorias de segurança alimentar 
Categorias Pontuação
Segurança Alimentar 0 pontos 
Insegurança Alimentar leve 1 a 5 pontos 
Insegurança Alimentar moderada 6 a 10 pontos 
Insegurança Alimentar grave 11 a 15 pontos 
Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA, 2006. 
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Quadro 7 - Pontuação para classificação dos domicílios com somente 
moradores de 18 anos ou mais de idade, nas categorias de segurança 
alimentar
Categorias Pontuação
Segurança Alimentar 0 pontos 
Insegurança Alimentar leve 1 a 3 pontos 
Insegurança Alimentar moderada 4 a 6 pontos 
Insegurança Alimentar grave 7 a 9 pontos 
Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA, 2006. 

Dos 52 milhões de domicílios particulares estimados pela PNAD, em 65% 

residiam pessoas em situação de Segurança Alimentar (SA), ou seja, seus 

moradores tiveram acesso nos 90 dias prévios à data da entrevista, aos alimentos 

em quantidade e qualidade adequadas e sequer se sentiam na iminência de sofrer 

qualquer restrição no futuro próximo. Através da pesquisa foi possível estimar que 

60,2% dos moradores em domicílios particulares do país vivem em domicílios com 

segurança alimentar, o equivalente a 109 milhões de pessoas. Entretanto, nos 

outros 34,8% dos domicílios em situação de insegurança alimentar (IA), residiam, 

aproximadamente, 72 milhões de pessoas (39,8% dos moradores em domicílios 

particulares), que viviam em unidades domiciliares nas quais a condição de IA leve, 

moderada ou grave estava presente (Quadro 8) (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATISTICA, 2006).
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Quadro 8 – Domicílios particulares e moradores em domicílios particulares, 
por situação do domicílio, segundo a situação de segurança alimentar 
existente no domicílio – Brasil – 2004. 

Domicílios particulares Moradores em domicílios 
particulares(1) 

Situação do 
domicilio 

Situação do domicilio 

Situação de 
segurança alimentar 
existente no domicilio Total

Urbana Rural 
Total

Urbana Rural 
Números Absolutos 

Total (2) 51802121 43820614 7981507 181428807 150529088 30899719 
Com segurança 
alimentar 

33754206 29242599 4511607 109190429 93721824 15468605 

Com insegurança 
alimentar 

18024439 14556572 3467867 72163886 56736950 15426936 

Leve 8308975 6923966 1385009 32645194 26697916 5947278 
Moderada 6364308 5003621 1360687 25596991 19561233 6035758 
Grave 3351156 2628985 722171 13921701 10477801 3443900 

Números Relativos (%) 
Total (2) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Com segurança 
alimentar 

65,2 66,7 56,5 60,2 62,3 59,3 

Com insegurança 
alimentar 

34,8 33,2 43,4 39,8 37,7 49,9 

Leve 16,0 15,8 17,4 18,0 17,7 19,2 
Moderada 12,3 11,4 17,0 14,1 13,0 19,5 
Grave 6,5 6,0 9,0 7,7 7,0 11,1 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 2004. 
(1) Exclusivo os moradores cuja condição no domicílio era pensionista, empregado doméstico ou 
parente de empregado doméstico. (2) Inclusivo os domicílios sem declaração da situação de 
segurança alimentar. 

O Gráfico 1 mostra a prevalência de insegurança alimentar nas cinco 

Grandes Regiões do País. É observado que no Sul do Brasil mais de 75% dos 

domicílios tinham garantido seu acesso à alimentação, tanto em termos qualitativos 

quanto quantitativos. No Norte e Nordeste isto ocorria para cerca de 50% dos 

domicílios, porém, nessas duas regiões a restrição quantitativa grave de alimentos 

(IA grave) ocorria em 10,9% e 12,4% dos domicílios, respectivamente. Enquanto que 

no Sul a prevalência de IA foi 3,1 e 3,6 vezes menor que no Norte e Nordeste. Das 

quase 14 milhões de pessoas moradoras em domicílios brasileiros em condição de 

IA grave, no período de referência da pesquisa, cerca de 7 milhões (Quadro 9), ou 

seja, 52% residiam no Nordeste, região que concentra apenas 28% da população do 

Brasil. Estes dados ratificam a conhecida desigualdade entre as regiões brasileiras 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA, 2006).
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Gráfico 1 – Prevalência de situação de segurança alimentar em domicílios 
particulares, por Grandes Regiões - 2004. 

.

Quadro 9 – Moradores em domicílios particulares, por situação de segurança 
alimentar existente no domicílio, segundo as Grandes Regiões – 2004. 

Moradores em domicílios particulares 
Situação de segurança alimentar existente no domicílio 

Com insegurança alimentar 

Grandes 
Regiões 

Total (1) 
Com

segurança 
alimentar 

Total Leve Moderada Grave 

Números Absolutos
Brasil 181.428.807 109.190.429 72.163.886 32.645.194 25.596.991 13.921.701 
Norte 14.384.571 6.885.686 7.496.049 2.771.850 2.824.895 1.899.304 
Nordeste 50.363.112 20.615.125 29.732.215 10.547.617 11.943.746 7.240.852 
Sudeste 77.338.168 53.694.149 23.618.071 13.164.730 7.293.904 3.159.437 
Sul 26.601.243 19.646.854 6.938.172 3.807.869 2.151.219 979.084 
Centro-
oeste

12.741.713 8.348.615 4.379.379 2.353.128 1.383.227 643.024 

Números Relativos (%)
Brasil 100,0 60,2 29,6 18,0 14,1 7,7 
Norte 100,0 47,9 62,1 19,3 19,6 13,2 
Nordeste 100,0 40,9 59,0 20,9 23,7 14,4 
Sudeste 100,0 69,4 30,5 17,0 9,4 4,1 
Sul 100,0 73,9 26,1 14,3 8,1 3,7 
Centro-
oeste

100,0 65,5 34,4 18,5 10,9 5,0 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 2004. 
Exclusivo os moradores cuja condição no domicílio era pensionista, empregado doméstico ou parente 
de empregado doméstico. (1) Inclusivo os domicílios sem declaração da situação de segurança 
alimentar. 
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Os dados da PNAD 2004 mostram a magnitude da associação entre 

rendimento, consumo de alimentos e estado nutricional no Brasil, tanto em áreas 

urbanas quanto rurais, e, também, nas Grandes Regiões do País. Enquanto a 

segurança alimentar no Brasil, em 2004, estava presente, em termos médios, em 

65,2% dos domicílios, ela ocorria em apenas 17,5% daqueles com rendimento 

domiciliar mensal per capita de até ¼ do salário mínimo. Nessa faixa de baixo 

rendimento, a IA moderada ou grave atingia 61,2% dos domicílios, enquanto 

naqueles de rendimento mensal domiciliar per capita de mais de três salários 

mínimos era de apenas 1% (Gráfico 2) (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA 

E ESTATISTICA, 2006).

Gráfico 2 – Prevalência de segurança alimentar ou insegurança alimentar 
moderada ou grave em domicílios particulares, por classes de rendimento 
mensal domiciliar per capita – Brasil - 2004.

Também na PNAD 2004 foi observado que no Brasil, nos domicílios em 

que a pessoa de referência é do sexo feminino, a prevalência de IA foi sempre maior 

que nas unidades domiciliares em que é do sexo masculino, situação evidenciada 

tanto em domicílios urbanos quanto rurais, em todas as Grandes Regiões e 

Unidades da Federação. Em domicílios em que a pessoa de referência era do sexo 
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feminino, que tinham sete ou mais moradores e que na sua composição 

apresentavam menores de 18 anos, observaram-se as maiores prevalências de IA 

moderada ou grave (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA, 

2006).

Neste contexto, o Programa Restaurantes Populares surge como uma 

estratégia para minimizar este quadro de insegurança alimentar, propiciando 

alimentação de qualidade a preço baixo, com subsídio do Governo. 
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3 PROGRAMA RESTAURANTES POPULARES NO RIO GRANDE DO NORTE.

O Estado do Rio Grande do Norte possui sete unidades de Restaurantes 

Populares instaladas, beneficiando a população carente de Natal, onde existem dois 

restaurantes (bairros do Alecrim e Igapó), Macaíba, Mossoró, Assu, Currais Novos e 

Caicó. Essa rede de restaurantes populares é mantida pelo Governo do Estado, 

através da Secretaria Estadual de Trabalho, Habitação e Assistência Social 

(SETHAS), e serve quase 7.000 refeições diariamente (ASSECOM/RN, 2007). 

O Quadro 10 apresenta o número de atendimentos realizados no ano de 

2007 em cada unidade. Os atendimentos na unidade do Centro Administrativo são 

contabilizados a partir do mês maio, pois este foi o mês de sua inauguração. 

Quadro 10 – Atendimentos realizados nos Restaurantes Populares do Rio 
Grande do Norte no ano de 2007. 
Mês Igapó Alecrim Mossoró C.Novos Assu Caicó Macaíba C.Adm.. Total 
Jan 24.863 30.733 18.727 21.756 21.956 21.920 20429. - 160.392 
Fev 19.489 23.743 14.494 16.556 16.842 16.984 15.671 - 123.776 
Mar 23.826 29.767 19.106 21.872 21.482 21.796 19.562 - 157.411 
Abr 22.190 27.112 17.238 19.910 19.736 19.730 18.713 - 144.629 
Maio 24.923 30.792 19.152 21.964 21.814 21.942 21.495 13.281 175.363 
Jun 22.008 27.547 17.534 19.882 19.494 19.898 18.740 13.281 158.384 
Jul 24.972 30.800 19.218 20.732 21.274 20.766 20.546 15.046 173.354 
Ago 26.316 32.139 20.196 22.908 22.402 22.966 21.224 15.795 183.946 
Set 21.378 26.434 16.344 18.832 17.866 18.748 17.506 12.568 149.676 
Out 23.855 29.400 17.699 19.956 19.476 20.638 18.181 14.234 163.439 
Nov 21.411 26.460 17.493 19.864 19.408 19.494 18.566 11.980 154.676 
Dez 21.792 27.040 15.733 19.742 19.416 18.864 17.368 11.643 151.596 
Total 277.023 341.967 212.934 243.974 241.166 243.746 207.572 107.828 1.896.642 
Fonte: Núcleo de Segurança Alimentar, 2007. 

Nessas unidades, o prato de refeição pode ser adquirido por apenas R$ 

1,00 (hum real) – Natal e Mossoró ou R$ 0,50 (cinqüenta centavos) – outros 

municípios; o valor complementar é subsidiado pela SETHAS (ASSECOM/RN, 

2007). O Quadro 11 apresenta os valores subsidiados pelo Governo através da 

SETHAS no ano de 2007. 
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Quadro 11 – Valores subsidiados pelo Governo na venda de refeições nos 
Restaurantes Populares do Rio Grande do Norte no ano de 2007.

Unidade Valor Subsidiado (R$) 
Igapó 725.800,3 
Alecrim 895.953,5 
Mossoró 557.887,1 
C. Novos 761.198,9 
Assu 752.437,9 
Caicó 760.487,5 
Macaíba 647.624,6 
Centro Administrativo 282.509,4 
Total  5.383.899 

Fonte: Núcleo de Segurança Alimentar, 2007. 

Os Restaurantes Populares podem ser geridos diretamente por órgão da 

administração pública ou por meio de parcerias com organizações sem fins 

lucrativos. Em ambas as situações devem estar articulados com outras ações de 

segurança alimentar e nutricional, como educação alimentar, merenda escolar, 

distribuição de alimentos à população carente, dentre outras ações. Em alguns 

casos, como por exemplo, o caso dos Restaurantes Populares do Rio Grande do 

Norte, a administração pública optou por terceirizar a operacionalização dos 

mesmos, por meio da contratação de empresas de alimentação industrial. Nesse 

modelo de gestão, fica transferida à iniciativa privada a exploração comercial do 

restaurante, cabendo à administração pública a função de avaliação e 

monitoramento dos serviços. Nestes casos, o custo das refeições tem se 

apresentado mais elevado que nos modelos de gestão direta, sendo necessário um 

maior subsídio por parte do Governo para manutenção do programa (BRASIL, 

2007).

A operacionalização dos Restaurantes Populares do Rio Grande do Norte 

é assegurada à empresa Nutriti Refeições, sendo fiscalizada pelo MEIOS, que 

possui a missão de “contribuir para que demandas populacionais excluídas de nossa 

sociedade possam ter acesso a oportunidade e direito de inserção social mediante 

processos sócio-educativos conforme pressupõe a Lei Orgânica da Assistência 

Social (Nº 8.74293)”. Portanto, o Programa Restaurantes Populares do Rio Grande 

do Norte é uma iniciativa do Governo do Estado que tem a parceria SETHAS, 

MEIOS e Nutriti (MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO E ORIENTAÇÃO SOCIAL, 2006).
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O MEIOS possui Núcleo de Segurança Alimentar que tem como objetivo 

planejar, executar, coordenar e avaliar a política de assistência social da Instituição 

na área de Segurança Alimentar. As ações desenvolvidas visam fortalecer, 

consolidar e ampliar o compromisso institucional, contribuindo para melhoria da 

qualidade de vida da população atendida (MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO E 

ORIENTAÇÃO SOCIAL, 2006).

De acordo com o MEIOS, os Restaurantes Populares do Rio Grande do 

Norte têm o objetivo de fornecer alimentação saudável à população carente, 

realizando trabalho permanente de educação alimentar pautado em normas 

sanitárias e recomendações nutricionais, segundo os padrões da FAO/OMS. E para 

atender a esse objetivo os Restaurantes também desenvolvem atividades como: 

Educação Nutricional, Grupo de Apoio ao Diabético, Orientações Nutricionais, Dia 

Mundial da Alimentação, Festejos Juninos e Festejos Natalinos (MOVIMENTO DE 

INTEGRAÇÃO E ORIENTAÇÃO SOCIAL, 2006).

Em relação ao quadro de pessoal a MEIOS possui um nutricionista e 

quatro inspetores em serviço, e a empresa terceirizada possui um nutricionista, um 

supervisor, um cozinheiro e doze auxiliares de cozinha em cada unidade. 

Quanto às atribuições de cada função, o nutricionista tem as funções de 

supervisionar todo serviço de alimentação, acompanhar todos os procedimentos 

quanto à produção, administrar a equipe de fiscalização da MEIOS, emitir relatórios 

de atividades, conferir movimento diário do caixa, preencher check-list do 

acompanhamento de atividades e manter toda a equipe integrada. O inspetor de fila 

tem as funções de orientar a todos a conduzir e formar fila prioritária, orientar os 

usuários na organização de fila externa, manter a organização, disciplina para 

acesso ao restaurante e passar todas as informações aos usuários. O inspetor de 

entrada tem as funções de receber fichas do cliente, conferir e conduzir, controlar a 

organização da fila e passar todas as informações possíveis aos clientes. O inspetor 

dos idosos, portadores de necessidades especiais tem as funções de acompanhar 

idosos e portadores de necessidades especiais, preparar a bandeja dos mesmos, 

auxiliar na condução do cliente especial, oferecer conforto e segurança aos clientes 

especiais e passar todas as informações possíveis aos clientes. O inspetor de salão 

tem as funções de acompanhar as atividades de distribuição, acompanhar a higiene 

do ambiente e passar todas as informações possíveis aos clientes. E por fim, o 

operador de caixas tem as funções de vender refeições, conferir nota e dinheiro, 
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passar troco, fazer balanço das refeições vendidas, preparar movimento do caixa e 

atender com agilidade, dando prioridade a idosos, portadores de necessidades 

especiais e gestantes (MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO E ORIENTAÇÃO SOCIAL, 

2006).
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4  METODOLOGIA  

O estudo tem por objetivo avaliar a eficácia da política de Segurança 

Alimentar implementada através dos Restaurantes Populares no Rio Grande do 

Norte. Logo, o seu foco está centrado em avaliação do alcance de seus objetivos: 

acesso, qualidade dos alimentos, produção e comercialização de alimentos e arranjo 

organizacional. 

4.1 Tipo de Estudo 
O estudo é uma pesquisa qualitativa do tipo exploratória e descritiva. 

Exploratória porque tem por objetivo, numa área onde há pouco conhecimento 

acumulado e sistematizado (Vergara, 2004), viabilizar uma avaliação da política de 

Segurança Alimentar implementada através dos Restaurantes Populares. A 

pesquisa também se caracteriza como descritiva porque informa a configuração que 

essa política de Segurança Alimentar assume. 

4.2 Universo da Pesquisa 

O universo da pesquisa abrange todas as Unidades de Alimentação e 

Nutrição (UAN) dos Restaurantes Populares do Rio Grande do Norte, sendo três em 

Natal (Centro Administrativo, Alecrim e Igapó) e uma nos municípios de Mossoró, 

Assu, Caicó, Currais Novos e Macaíba. 

4.3 Coleta de Dados 

Para atender aos objetivos formulados a pesquisa foi realizada através de 

dois instrumentos: entrevista e formulário.

As entrevistas foram realizadas com a coordenadora da Coordenação de 

Operações de Desenvolvimento Social (CODES), representante do SETHAS, 

responsável pelo Programa Restaurantes Populares; com a coordenadora do 

Programa Restaurantes Populares, representante do MEIOS;  com o responsável 

técnico da empresa privada (Nutriti Refeições). As entrevistas tinham por objetivo 
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analisar os quatro eixos da Segurança Alimentar: acesso, alimentos de qualidade, 

produção e comercialização de alimentos e arranjo organizacional, objetivos do 

Programa Restaurantes Populares.

O formulário foi utilizado para verificar a qualidade nutricional e higiênico-

sanitária dos alimentos servidos. Foram utilizados dois tipos de formulários: uma 

planilha com o cardápio semanal e as porções servidas, para verificar se as 

refeições servidas suprem as necessidades nutricionais propostas pelo programa; e 

o check-list da ANVISA para verificar as condições higiênico-sanitárias em cada 

unidade. Este check-list é subdivido nas seguintes áreas: Edificações e Instalações; 

Equipamentos; Móveis e Utensílios; Manipuladores; Produção e Transporte do 

Alimento e Documentação. Após avaliação de cada um desses itens, foi calculado o 

percentual de itens em conformidade, sendo classificados em Grupo 1 – 76 a 100%, 

Grupo 2 – 51 a 75% e Grupo 3 – 0 a 50% de atendimento dos itens. 

A coleta dos dados foi realizada no período de setembro de 2007 a janeiro 

de 2008, com uma visita para as entrevista e uma visita em cada unidade para 

preenchimento dos formulários. As visitas às unidades eram acompanhadas pelo 

nutricionista da mesma, ou na ausência do nutricionista, pelo gerente da unidade. 

Os instrumentos foram aplicados pelo pesquisador após esclarecimentos 

sobre a pesquisa e consentimento do órgão responsável. 

Foi realizado um pré-teste da planilha para validação do instrumento. Não 

foi necessário realizar um pré-teste do check-list, pois este já é validado pela 

ANVISA.

4.4 Análise dos Dados 

A verificação da adequação do valor nutricional do cardápio servido para 

proteínas e os micronutrientes foi realizada de acordo com as recomendações da 

Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação – FAO e a 

Organização Mundial de Saúde – OMS. Como as recomendações da FAO/OMS não 

determinam o valor calórico total ideal para esse tipo de refeição, para análise foram 

utilizadas as recomendações do valor calórico do contrato (1500 kcal) e do valor do 

NDpCAL recomendado pelo Programa do Trabalhador (PAT), que deve ser de no 

mínimo 6% de NDpCAL. Foram também utilizados a tabela de composição 

nutricional dos rótulos dos alimentos, a tabela de composição de alimentos de 
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Philippi (2002) e a TACO (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos) e os per

capitas foram fornecidos através das fichas técnicas de cada preparação. O 

cardápio é o mesmo para todas as unidades. Portanto, foi analisado o cardápio da 

semana de 24 a 28 de setembro de 2007, semana da primeira visita aos 

Restaurantes Populares. 

Os dados coletados por observação ou pergunta direta ao nutricionista, 

foram analisados descrevendo o que pode ser um risco à qualidade higiênico-

sanitária do alimento em cada quesito do check-list da ANVISA. Ao final calculou-se 

o percentual de conformidades para avaliar em que grupo a unidade se encontra. 

Foi denominado Ótimo para o Grupo 1, Regular para o Grupo 2 e Péssimo para o 

Grupo 3.

Para os dados oriundos das entrevistas com a coordenadora da CODES, 

a coordenadora do Programa e com a responsável técnica da Nutriti  foi utilizada a 

análise de conteúdo das entrevistas. As entrevistas buscavam identificar aspectos 

sobre o acesso, a qualidade dos alimentos, produção e comercialização dos 

alimentos e o arranjo organizacional do Programa Restaurantes Populares, com o 

objetivo de avaliar a política de Segurança Alimentar implementada no rio Grande do 

Norte através do Programa Restaurantes Populares. 
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5 AVALIANDO O PROGRAMA RESTAURANTES POPULARES  

Através dos dados coletados foi realizada uma avaliação do Programa 

Restaurantes Populares no Rio Grande do Norte utilizando-se as categorias acesso, 

qualidade dos alimentos, produção e comercialização e arranjo organizacional. 

5.1 Acesso 

As unidades do Programa Restaurantes Populares abrem de segunda a 

sexta, com exceção dos feriados, das 11 às 15 horas, ou até que a unidade atinja a 

sua meta de atendimento diário. 

Quanto aos critérios de acesso às unidades do Programa Restaurantes 

Populares, qualquer pessoa pode ser usuário, desde que pague o valor de R$ 1,00 

(hum real) nas unidades de Natal e Mossoró e R$ 0,50 (cinqüenta centavos) nas 

demais unidades, até atingir o número de refeições disponíveis para cada unidade. 

Este fato leva ao seguinte questionamento: essa política é uma política de 

acesso ou podemos dizer que ela também é uma política de exclusão? A pertinência 

desse questionamento se deve ao fato de que apenas os que chegam antes de 

atingir a meta e os que possuem o valor monetário da refeição podem ser 

beneficiados pelo programa. Em conseqüência, é possível que os cidadãos mais 

necessitados não tenham acesso ao programa.

Não há nenhum tipo de cadastro para verificação se o usuário do 

restaurante realmente é uma pessoa que necessite do benefício, o que pode levar 

ao fato de que pessoas com condições de almoçar em outro restaurante, optem por 

almoçar nos Restaurantes Populares e outras pessoas que realmente necessitam 

deste auxilio e que não têm condições de almoçar em outro restaurante sejam 

excluídas porque a meta do dia já foi alcançada.  

Entretanto, para evitar problemas de exclusão por demanda maior que a 

oferta, as nutricionistas do MEIOS verificam as condições de acesso, notificando ao 

MEIOS diariamente a quantidade de refeições servidas e o número de pessoas que 

permaneceram sem poder se servir. De posse dessas informações, o MEIOS avalia 

a necessidade de se aumentar a quantidade de refeições oferecidas na unidade em 

questão. Caso seja necessário, busca-se outra unidade que não esteja atingindo a 

meta e faz-se o remanejamento, para que não exceda o limite de refeições que 
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devem ser vendidas de acordo com o contrato entre SETHAS e Nutriti. Para 

aumentar o número de refeições do contrato é necessária a aprovação da SETHAS. 

Mas, mesmo que nenhuma pessoa seja excluída por questão de meta, sem o 

cadastramento dos usuários com comprovação de renda, o governo pode estar 

utilizando o recurso que deveria ser para beneficiar a população mais carente com 

pessoas que não se enquadram neste perfil. 

O acesso para idosos, gestantes ou portadores de necessidades 

especiais é facilitado por uma fila exclusiva para eles, bem como pelo auxilio do 

inspetor que tem a função de acompanhar idosos e portadores de necessidades 

especiais, preparar a bandeja dos mesmos, auxiliar na condução do cliente especial, 

oferecer conforto e segurança aos clientes especiais e passar todas as informações 

possíveis aos clientes.

Como citado, não há nenhum tipo de cadastro para freqüentar o 

restaurante. Apenas nas unidades do Alecrim e Igapó existe um cadastro de idosos 

para facilitar o acesso deles à fila de idosos, visto que pessoas que não têm este 

direito entravam nesta fila, querendo se beneficiar de um direito que ainda não 

possuem; e um cadastro para diabéticos, para que eles possam ser mais facilmente 

identificados para poderem pegar a fruta em substituição ao doce e o suco sem 

açúcar, uma vez que outras pessoas que não se enquadram dentro deste perfil 

buscam esses privilégios. 

Quanto à existência de uma política de ampliação, a representante do 

SETHAS informou que no momento não existe planejamento para ampliação. Existe 

solicitação de novas unidades, mas como as unidades de Macaíba e do Centro 

Administrativo foram abertas recentemente, no momento, há apenas estudos de 

quais seriam as cidades que realmente teriam necessidade entre os municípios de 

médio e grande porte. 

Não é realizado nenhum tipo de propaganda dos Restaurantes Populares, 

o que pode gerar o desconhecimento da população sobre o Programa, explicando 

assim porque determinadas unidades não atingem sempre suas metas. 
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5.2 Qualidade dos Alimentos

5.2.1 Qualidade Nutricional 

a) Necessidades Nutricionais

Um dos aspectos que define a segurança alimentar é que a provisão de 

alimentos supra as necessidades nutricionais do individuo. Quando indagados qual é 

a meta que a refeição dos Restaurantes Populares tem quanto à necessidade 

nutricional diária de seu público, nenhuma das nutricionista da Nutriti soube 

responder com certeza e duas responderam que não há metas a atingir. Entretanto, 

de acordo com a coordenadora da CODES o contrato estabelece que a empresa 

terceirizada deve garantir a cobertura de no mínimo 60% das necessidades diária 

por pessoa cujo padrão se refere a 2500kcal. 

De acordo com as orientações técnicas fornecidas pelo MEIOS, os 

cardápios devem ser apresentados com os cálculos de calorias, macronutrientes 

(proteínas, carboidratos e lipídios), micronutrientes (Ferro, vitamina A, vitamina C) e 

o NDpCal, ou seja, com os dados necessários para a  analise do valor nutricional do 

cardápio. Entretanto, a coordenadora do Programa afirmou que as análises 

nutricionais com os cálculos de calorias, macronutrientes (proteínas, carboidratos e 

lipídios), micronutrientes (Ferro, vitamina A, vitamina C) e o NDpCal existem, mas o 

MEIOS só pede estas análises à empresa uma vez ao ano. No entanto, todas as 

nutricionistas, inclusive a responsável técnica da empresa, afirmaram que não há 

avaliação dos cardápios quanto ao valor nutricional, não é exigida esta análise. O 

cardápio é formulado pela responsável técnica da Nutriti e segue um modelo 

estabelecido no contrato. Então, é encaminhado ao MEIOS para aprovação e, 

apesar de não enviar as análises estabelecidas no contrato, o MEIOS aprova do 

mesmo modo. O que resta é o questionamento: por que o MEIOS não toma 

nenhuma medida, exigindo que a empresa privada cumpra com o contrato 

estabelecido entre ela e o SETHAS?, para aprovação do cardápio, este deveria 

seguir as orientações técnicas fornecidas pelo MEIOS, constituído obrigatoriamente 

de:

 entrada – salada com vegetais crus 

 2ª Opção – salada com vegetais cozidos; 

 prato protéico; 
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 prato protéico principal; 

 acompanhamentos – arroz, feijão,farofa; 

 sobremesa 

 sucos 

A composição da salada deve constar de três alimentos (crus ou cozidos) 

proporcionados individualmente ou misturados conforme a preparação, temperados 

com azeite e vinagre, pesando de 80 a 100 gramas a porção. 

Deverão ser oferecidos dois tipos de pratos protéicos, sendo um 

considerado principal do dia e outro a opção, obedecendo as seguintes orientações: 

 um tipo constituído de carne bovina, caprina, pescado, aves, 

vísceras, carnes salgadas e embutidos preparados segundo as 

diversas variações da cozinha nacional; 

 um tipo constituído de carne bovina, pescado e aves preparados 

na forma de grelhados e assados; 

 a opção de prato protéico deverá ser constituída por um tipo de 

carne diferente do prato principal; 

 no caso de pratos protéicos compostos (guarnição adicionada à 

parte protéica), o outro prato protéico deverá ser acompanhado da 

mesma guarnição ou similar. 

O Quadro 12 estabelece especificações do tipo de carne, porção e 

freqüência a ser servida do prato protéico.  

Quadro 12 - Tipo de carne, porção e freqüência a ser servida do prato protéico 
nos Restaurantes Populares. 
TIPO ESPECIFICAÇÃO PORÇÃO (GRAMAS) FREQUENCIA 
Bovina alcatra 150 02 vezes ao mês 
 Chã de dentro 150 06 vezes ao mês 
 Lagarto redondo 150 01 vez ao mês 
 Pá ou Acém (para 

moer)
120 06 vezes ao mês 

Bovina com osso Costela ou Rabada 120 01 vez ao mês 
Ave sem osso Filé de peito 120 01 vez ao mês  
Ave com osso Peito, coxa ou 

sobrecoxa 
250 07 vezes ao mês 

Peixe com osso Postas 220 02 vezes ao mês 
Vísceras bovinas Fígado 120 02 vezes ao mês 
 Dobradinha 150 01 vez ao mês 
Carne Caprino Coxão 185 01 vez ao mês 
Vísceras de aves Moela 120 02 vezes ao mês 
Embutidos Lingüiça 100 01 vez ao mês 
Fonte: Movimento de Integração e Orientação Social  
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O Quadro 13 expõe preparações de pratos compostos e aglomerados 

com porções e freqüência a serem incluídas no cardápio mensal. 

Quadro 13 – Preparações de pratos compostos e aglomerados com porções e 
freqüência a serem incluídas no cardápio dos Restaurantes Populares.
TIPO ESPECIFICAÇÃO PORÇÃO (GRAMAS) FREQUENCIA 
Feijoada Lombo suíno 
 Carne Seca 
 Lingüiça 
 Rabo suíno salgado 
 Orelha suína salgada 
 Costela suína 

salgada 

200 04 vezes ao mês 

Lasanha Massa de lasanha e 
carne

250 01 vez ao mês 

Macarrão a 
bolonhesa 

Massa de espaguete 
e carne moída 

250 01 vez ao mês 

Fonte: Movimento de Integração e Orientação Social  

Quanto às guarnições, as orientações técnicas fornecidas pelo MEIOS 

apresenta o seguinte quadro especificando os vegetais, os cereais, o tubérculo e 

leguminosa, a porção e a freqüência que serão oferecidos mensalmente (Quadro 

14).

Quadro 14 – Guarnições a serem servidas com porção e a freqüência a serem 
incluídas no cardápio dos Restaurantes Populares. 
TIPO ESPECIFICAÇÃO PORÇÃO (GRAMAS) FREQUENCIA 
Vegetal Vegetal do tipo A 80 04 vezes no mês 
 Vegetal do tipo B 100 10 vezes no mês 
 Vegetal do tipo C 120 08 vezes ao mês 
Farinha de mandioca Farinha torrada 80 08 vezes ao mês 
Macarrão  80 01 vez por semana 
Fonte: Movimento de Integração e Orientação Social  

O Quadro 15 discrimina as preparações de arroz e feijão, a porção e a 

freqüência do cardápio mensal. 
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Quadro 15 – Arroz e feijão com a porção e a freqüência a serem incluídas no 
cardápio dos Restaurantes Populares.
TIPO ESPECIFICAÇÃO PORÇÃO (GRAMAS) FREQUENCIA 
Arroz tipo 
parboilizado 

Simples à vontade 21 vezes no mês  

 Composto (à grega, 
de forno, de leite, 
colorido, etc) 

à vontade 04 vezes ao mês 

Feijão mulatinho / 
carioca / enxofre 

Simples à vontade 14 vezes ao mês 

Feijão Preto Simples à vontade 04 vezes ao mês 
Feijão macassar Simples ou com 

farofa
à vontade 03 vezes ao mês 

Fonte: Movimento de Integração e Orientação Social  

 Quanto às sobremesas deverão ser oferecidas, para escolha do usuário, 

dois tipos de sobremesa: frutas ou doce, conforme Quadro 16. 

Quadro 16 - Sobremesas com a porção e a freqüência a serem incluídas no 
cardápio dos Restaurantes Populares.
TIPO ESPECIFICAÇÃO PORÇÃO (GRAMAS) FREQUENCIA 
Fruta Fruta tropical da 

época 
1 unidade ou 100g de 
parte comestível 

22 vezes no mês 

I Doce pastoso 50 g (em copo 
descartável) 

13 vezes ao mês 

II Rapadura ou cocada 20g 04 vezes ao mês 
III Doce de corte 20g 05 vezes ao mês 
Fonte: Movimento de Integração e Orientação Social  

Orienta-se que, todos os dias, deve constar do cardápio um tipo de suco 

que será produzido, utilizando a própria fruta ou polpa natural. O suco deve ser 

oferecido em copo descartável no volume de 300 ml, com e sem açúcar para 

escolha do usuário. Na unidade do Alecrim, deverá ser oferecido suco adoçado por 

adoçante artificial aos clientes portadores de Diabetes Mellitus. 

Finalizando as orientações, em complementação ao cardápio principal, 

orienta-se que em todas as unidades dos Restaurantes sejam oferecidos os 

seguintes produtos diariamente: farinha de mandioca e sal; palitos e guardanapos; 

chá ou cafezinho com açúcar (servidos em copos descartáveis de 50 ml). Eles 

devem estar dispostos em local específico e visível no refeitório com acesso a todos 

os usuários. Entretanto, o cafezinho estava disponível apenas na unidade do Centro 

Administrativo.

Constatou-se, portanto, que de acordo com os objetivos do Programa 

Restaurantes Populares existe uma preocupação com o valor nutricional, com a 
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variedade do cardápio e os hábitos alimentares, mas na prática os fatos demonstram 

que não há um real controle do valor nutricional dos cardápios oferecidos, pois, não 

são seguidas na íntegra as orientações do MEIOS quanto ao cardápio e não  é 

realizada análise nutricional dos cardápios. O órgão responsável pela fiscalização – 

MEIOS, que deveria exigir da empresa privada, também não realiza as devidas 

cobranças. Mais uma vez questiona-se: por que o MEIOS não faz o seu papel? 

Também, não há cardápio diferenciado para pessoas com problemas 

dietoterápicos. As preparações são feitas com pouco sal para que hipertensos 

também possam consumi-las, e é servido suco sem açúcar para os diabéticos. Na 

unidade do Alecrim é oferecido suco com adoçante e quando a sobremesa é doce é 

oferecido aos diabéticos, frutas em substituição.  Entretanto, de acordo com as 

orientações técnicas fornecidas pelo MEIOS, deve ser oferecido para escolha do 

usuário, dois tipos de sobremesas fruta e doce, mas o que se observa no cardápio 

analisado (Anexo 2) é que a fruta é oferecida uma vez na semana e apenas na 

unidade do Alecrim. O usuário que sofrer de diabetes tem o direito de consumir uma 

fruta em substituição ao doce. Para controle do grupo de usuários com diabetes, o 

MEIOS realiza cadastro prévio destes usuários. 

Os per capitas das preparações são determinadas pelo MEIOS; (Anexos 

3 e 4), a Nutriti é responsável pela distribuição; os fiscais e a nutricionista do MEIOS 

devem fiscalizam, através da observação, se os per capitas estão sendo 

respeitados.

De acordo com as fichas técnicas da Nutriti, nos cardápios analisados na 

pesquisa, são utilizados os seguintes per capitas:
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Quadro 17 – Per capitas das preparações servidas nos Restaurantes Populares 
do RN no dia 24 de setembro de 2007. 

CARDÁPIO 1 (24/09/2007) 
PREPARAÇÕES PER CAPITA 

(g/ml)
PREPARAÇÕES PER CAPITA 

(g/ml)
Salada Aromática   Arroz  
Alface 6,10 Arroz 61,54 
Repolho 26,75 Cebola 0,48 
Orégano 0,08 Alho 0,19 
  Sal 1,15 
Farofa de Cebola   Colorau 0,38 
Farinha de Mandioca 32,7   
Óleo 1,03 Feijão
Cebola 0,64 Feijão 65,58 
Sal 0,38 Sal 1,54 
Colorau 0,1 Jerimum 23,61 
  Alho 0,38 
Cozido Misto  Pimenta do Reino 0,08 
Carne 135,14 Óleo  1,03 
Lingüiça Toscana 5,41 Cebola 0,95 
Charque 10,81 Pimentão 0,77 
Chuchu 16,25 Louro 0,1 
Jerimum 9,40 Cebolinha 0,31 
Sal 2,7 Coentro 0,25 
Pimenta do Reino 0,11 Osso de Carne 3,85 
Colorau 0,54   
Alho 0,81 Suco de fruta 300 ml 
Extrato de tomate 2,16   

Sobremesa
Lasanha de Frango   Rapadura 20 
Peito de Frango  67,49   
Macarrão para lasanha 35,71   
Queijo Mussarela 2,86   
Margarina 2,86   
Cebola 9,45   
Leite 4,29   
Farinha de Trigo 4,29   
Polpa de Tomate 3,0   
Alho 0,71   
Pimentão 2,58   
Colorau 0,57   
Fonte: Fichas técnicas da Nutriti Refeições. 
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Quadro 18 – Per capitas das preparações servidas nos Restaurantes Populares 
do RN no dia 25 de setembro de 2007. 

CARDÁPIO 2 (25/09/2007) 
PREPARAÇÕES PER CAPITA 

(g/ml)
PREPARAÇÕES PER CAPITA 

(g/ml)
Salada Verde e Rosa  Arroz  
Alface 6,10 Arroz 61,54 
Repolho 20,06 Cebola 0,48 
Beterraba 5,78 Alho 0,19 
  Sal 1,15 
Legumes Refogados   Colorau 0,38 
Cenoura 3,8   
Jerimum 61,5 Feijão
Chuchu 15,3 Feijão 65,58 
Beterraba 7,7 Sal 1,54 
Batata Inglesa 15,5 Jerimum 23,61 
Margarina 0,5 Alho 0,38 
Cebola 1,5 Pimenta do Reino 0,08 
Cheiro Verde 0,04 Óleo  1,03 
  Cebola 0,95 
Frango a Milanesa  Pimentão 0,77 
Filé de Frango 100 Louro 0,1 
Ovo 2,5 Cebolinha 0,31 
Farinha de Trigo  10 Coentro 0,25 
Farinha de Rosca 8 Osso de Carne 3,85 
Colorau 0,5   
Sal 2,5 Suco de fruta 300 ml 
Vinagre 0,5   

Carne Moída com Salsicha Sobremesa
Carne de segunda 77,77 Doce Cristalizado 20 
Salsicha 33,33   
Cebola 2,11   
Pimentão 4   
Alho 1,66   
Colorau 0,55   
Extrato de tomate 4,44   
Sal 0,33   
Coentro 0,72   
Cebolinha 0,89   
Pimenta do Reino 0,89   
Cenoura  16,96   
Fonte: Fichas técnicas da Nutriti Refeições. 
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Quadro 19 – Per capitas das preparações servidas nos Restaurantes Populares 
do RN no dia 26 de setembro de 2007.

CARDÁPIO 3 (26/09/2007) 
PREPARAÇÕES PER CAPITA 

(g/ml)
PREPARAÇÕES PER CAPITA 

(g/ml)
Couve Mista  Arroz  
Couve 8,11 Arroz 61,54 
Repolho 50, 18 Cebola 0,48 
Margarina 0,19 Alho 0,19 
Sal 0,38 Sal 1,15 
Cebola 0,31 Colorau 0,38 
Colorau 0,08   

Feijão
Farofa com Cenoura   Feijão 65,58 
Farinha de Mandioca 32,69 Sal 1,54 
Óleo 1,03 Jerimum 23,61 
Cebola 0,64 Alho 0,38 
Sal 0,38 Pimenta do Reino 0,08 
Colorau 0,10 Óleo  1,03 
Cenoura 2,94 Cebola 0,95 

 Pimentão 0,77 
Empanado de Frango  Louro 0,1 
Steak Sadia 120 Cebolinha 0,31 
Cebola 0,5 Coentro 0,25 
Óleo 1 Osso de Carne 3,85 
    

Suco de fruta 300
Feijoada 185   
Carne Sol 81,08 Sobremesa
Feijão Preto 5,41 Laranja 1und 
Pé de Porco 8,11   
Charque 10,81   
Toucinho 5,41   
Lingüiça calabresa 5,41   
Bucho 43,24   
Extrato de tomate 2,16   
Alho 1,08   
Cebola 2,23   
Pimentão 1,95   
Louro 0,03   
Sal 0,54   
Fonte: Fichas técnicas da Nutriti Refeições. 
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Quadro 20 – Per capitas das preparações servidas nos Restaurantes Populares 
do RN no dia 27 de setembro de 2007. 

CARDÁPIO 4 (27/09/2007) 
PREPARAÇÕES PER CAPITA 

(g/ml)
PREPARAÇÕES PER CAPITA 

(g/ml)
Salada Tricolor  Arroz  
Alface 6,10 Arroz 61,54 
Repolho 20,06 Cebola 0,48 
Cenoura 5,87 Alho 0,19 
  Sal 1,15 
Jerimum Refogado  Colorau 0,38 
Jerimum 101,23   
Cebola 1,28 Feijão
Óleo 0,69 Feijão 65,58 
Alho 0,19 Sal 1,54 
Pimentão 0,69 Jerimum 23,61 
Colorau 0,06 Alho 0,38 

 Pimenta do Reino 0,08 
Jardineira de Frango   Óleo  1,03 
Peito de Frango 120 Cebola 0,95 
Cenoura 11 Pimentão 0,77 
Batata Inglesa 11 Louro 0,1 
Chuchu 15 Cebolinha 0,31 
Pimentão 2 Coentro 0,25 
Sal 1,62 Osso de Carne 3,85 
Colorau 0,54   
Cebola 3 Suco de fruta 300
Alho 0,81   
Extrato de Tomate 2 Sobremesa

 Mel  
Hambúrguer ao Queijo    
Hambúrguer Sadia (2 und)  112   
Queijo Parmesão 1,25   
Fonte: Fichas técnicas da Nutriti Refeições. 
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Quadro 21 – Per capitas das preparações servidas nos Restaurantes Populares 
do RN no dia 28 de setembro de 2007. 

CARDÁPIO 5 (28/09/2007) 
PREPARAÇÕES PER CAPITA 

(g/ml)
PREPARAÇÕES PER CAPITA 

(g/ml)
Salada Colorida  Arroz  
Alface 6,10 Arroz 61,54 
Repolho 20,06 Cebola 0,48 
Cenoura 2,93 Alho 0,19 
Beterraba 2,89 Sal 1,15 

 Colorau 0,38 
Farofa d’água    
Farinha de Mandioca 17 Feijão
Cheiro verde 1,6 Feijão 65,58 
Margarina 0,5 Sal 1,54 
  Jerimum 23,61 
Carne de Sol Acebolada   Alho 0,38 
Carne de sol 151,35 Pimenta do Reino 0,08 
Cebola 6,70 Óleo  1,03 
Margarina 1,62 Cebola 0,95 
Sal 16,22 Pimentão 0,77 
  Louro 0,1 
Miúdos Refogados  Cebolinha 0,31 
Moela de Frango 83,07 Coentro 0,25 
Coração Bovino 44,44 Osso de Carne 3,85 
Pimentão 3   
Alho 1,66 Suco de fruta 300
Cebola 3,66   
Louro 0,06 Sobremesa
Pimenta do Reino  0,11 Goianaba 22,5 
Sal 0,33   
Colorau 0,33   
Coentro 0,33   
Cebolinha 0,36   
Vinagre 0,56   
Caldo Carne 0,55   
Fonte: Fichas técnicas da Nutriti Refeições. 

Com base nesses per capitas foi realizada a analise nutricional destes 

cardápios. De acordo com o contrato, o cardápio deve atender a 60% das 

necessidades diárias de um adulto com base em uma dieta de 2500 kcal. 

No Quadro 16 que é referente às duas opções do cardápio 01 observa-se 

que elas atingem a adequação de 60% das recomendações diárias para proteína, 

vitamina C, tiamina, niacina e ferro, e apenas as pessoas que consumiram a opção 

B, também atingiram a adequação de 60% para o valor calórico total, vitamina D, 

vitamina B6 e zinco. Portanto, as duas opções não atingem a adequação para 

vitamina A, riboflavina, cálcio, magnésio e iodo. E a opção A atinge apenas 46% do 

valor calórico total. 



68

Quadro 22 – Adequação nutricional do cardápio 01 servido nos Restaurantes 
Populares no dia 24 de setembro de 2007. 

Cardápio 01 

Nutrientes Unid.
Recomendaçã

o  Diária 
Opção

A
Adeq Opção 

B
Adeq.

VCT Kcal 2500 1144 46 1543 62 
Proteína g 50 40,79 82 72,81 146 
Vitamina A mcg 800 304,9 38 368 46 
Vitamina D mcg 5 0,25 5 3 60 
Vitamina C mcg 60 37,51 63 37,45 62 
Tiamina  mg 1,4 0,99 71 1,76 126 
Riboflavina mg 1,6 0,37 23 0,9 56 
Niacina mg 18 12,41 69 13,82 77 
Vitamina B6 mg 2 0,88 44 1,25 63 
Cálcio mg 800 174 22 186,86 23 
Ferro mg 14 10,1 72 14,46 103 
Magnésio mg 300 149,43 50 177,53 59 
Zinco mg 15 3,45 23 11,11 74 
Iodo mcg 150 1,45 1 0,25 0 

No Quadro 23, referente às duas opções do cardápio 02, observa-se que 

elas atingem a adequação de 60% das recomendações diárias para proteína, 

vitamina A, vitamina C, tiamina, niacina e ferro, e apenas as pessoas que 

consumiram a opção B, também atingem a adequação de 60% para o cálcio e o 

zinco. Nenhuma das duas opções alcançou a adequação de 60% para o valor 

calórico, apresentando 33 e 51% de adequação, respectivamente 
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Quadro 23 – Adequação nutricional do cardápio 02 servido nos Restaurantes 
Populares no dia 25 de setembro de 2007. 

Cardápio 02 

Nutrientes Unid.
Recomendaçã

o  Diária 
Opção

A
Adeq Opção 

B
Adeq.

VCT Kcal 2500 837 33 1281 51 
Proteína g 50 45,12 90 57,68 115 
Vitamina A mcg 800 1032,7

5
129 1474,98 184 

Vitamina D mcg 5 0,29 6 0,53 11 
Vitamina C mcg 60 63,16 105 80,94 135 
Tiamina  mg 1,4 0,89 64 8,82 630 
Riboflavina mg 1,6 0,4 25 0,88 55 
Niacina mg 18 15,8 88 12,77 71 
Vitamina B6 mg 2 0,98 49 0,63 32 
Cálcio mg 800 126,61 16 579,04 72 
Ferro mg 14 9,29 66 40,16 287 
Magnésio mg 300 153,69 51 354,25 118 
Zinco mg 15 3,81 25 9,63 64 
Iodo mcg 150 2,98 2 0,35 0 

No Quadro 24, referente às duas opções do cardápio 03, observa-se que 

elas atingem a adequação de 60% das recomendações diárias apenas para vitamina 

C, tiamina e ferro, e apenas as pessoas que consumiram a opção B, também 

atingiram a adequação de 60% para vitamina A e magnésio.  As pessoas que 

consumiram a opção A também atingiram a adequação para proteínas. Nenhuma 

das duas opções alcançou a adequação de 60% para o valor calórico, apresentando 

46 e 44% de adequação, respectivamente.
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Quadro 24 – Adequação nutricional do cardápio 03 servido nos Restaurantes 
Populares no dia 26 de setembro de 2007. 

Cardápio 03 

Nutrientes Unid.
Recomendaçã

o  Diária 
Opção

A
Adeq Opção 

B
Adeq.

VCT Kcal 2500 1145 46 1107 44 
Proteína g 50 38,41 77 27,37 55 
Vitamina A mcg 800 471,87 59 526,02 66
Vitamina D mcg 5 0 0 0,9 18 
Vitamina C mcg 60 225,78 376 230,59 384
Tiamina  mg 1,4 1,14 81 1,47 105
Riboflavina mg 1,6 0,41 26 0,63 39 
Niacina mg 18 5,67 32 8,4 47 
Vitamina B6 mg 2 0,67 34 0,086 4 
Cálcio mg 800 275,03 34 319,51 40 
Ferro mg 14 10,47 75 11,47 82
Magnésio mg 300 158,11 53 200,31 67
Zinco mg 15 2,98 20 4,94 33 
Iodo mcg 150 0,07 0 0,16 0 

No Quadro 25 referente às duas opções do cardápio 04, observa-se que 

elas atingem a adequação de 60% das recomendações diárias para proteína, 

vitamina A, vitamina C, tiamina, niacina, vitamina B6 e ferro, porém o valor calórico 

de cada opção apresentou 32 e 31% de adequação, respectivamente.
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Quadro 25 – Adequação nutricional do cardápio 04 servido nos Restaurantes 
Populares no dia 27 de setembro de 2007. 

Cardápio 04 

Nutrientes Unid.
Recomendaçã

o  Diária 
Opção

A
Adeq Opção 

B
Adeq.

VCT Kcal 2500 803 32 774 31 
Proteína g 50 46,64 93 41,25 83
Vitamina A mcg 800 1792,4

1
224 1522,74 190

Vitamina D mcg 5 0,36 7 0,42 8 
Vitamina C mcg 60 239,65 399 235,52 393
Tiamina  mg 1,4 0,91 65 0,94 67
Riboflavina mg 1,6 0,46 29 0,66 41 
Niacina mg 18 16,81 93 9,37 52
Vitamina B6 mg 2 1,2 60 0,75 38
Cálcio mg 800 137,53 17 148,62 19 
Ferro mg 14 9,47 68 10,83 77
Magnésio mg 300 164,21 55 151,68 51 
Zinco mg 15 4,07 27 7,13 48 
Iodo mcg 150 0,35 0 0,27 0 

No Quadro 26, referente às duas opções do cardápio 05, observa-se que 

elas atingem a adequação de 60% das recomendações diárias apenas para 

proteína, tiamina e ferro, e apenas as pessoas que consumiram a opção B, também 

atingiram a adequação de 60% para vitamina A e riboflavina.  As pessoas que 

consumiram a opção A também atingiram a adequação para zinco. Nenhuma das 

duas opções alcançou a adequação de 60% para o valor calórico, apresentando 41 

e 31% de adequação, respectivamente 
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Quadro 26  – Adequação nutricional do cardápio 05 servido nos Restaurantes 
Populares no dia 28 de setembro de 2007. 

Cardápio 05 

Nutrientes Unid.
Recomendaçã

o  Diária 
Opção

A
Adeq Opção 

B
Adeq.

VCT Kcal 2500 1015 41 766 31 
Proteína g 50 60,09 120 46,08 92
Vitamina A mcg 800 363,44 45 4229,9 529
Vitamina D mcg 5 0,43 9 0 0 
Vitamina C mcg 60 24,65 41 31,65 53 
Tiamina  mg 1,4 0,98 70 1,67 119
Riboflavina mg 1,6 0,65 41 1,24 78
Niacina mg 18 10,06 56 7,77 43 
Vitamina B6 mg 2 1,03 52 0,59 30 
Cálcio mg 800 142,28 18 138,52 17 
Ferro mg 14 12,95 93 20,62 147
Magnésio mg 300 166,3 55 167,42 56 
Zinco mg 15 10,97 73 7,35 49 
Iodo mcg 150 0,38 0 13,67 9 

Portanto, fazendo uma análise do cardápio semanal (Quadro 27) observa-

se que numa média aritmética o cardápio apresenta adequação de 60% das 

recomendações para proteína, vitamina A, vitamina C, tiamina, niacina e ferro. O 

valor calórico total fica na média de 40% da recomendação diária; atinge a 

adequação de 60% apenas no cardápio 01, na opção B. 



Quadro 27 – Adequação nutricional do cardápio semanal servido nos Restaurantes Populares no período de 24 a 28 de 
setembro de 2007.

Nutrientes

 
Recomendação

 Diária

Cardápios Consumidos

Adequação (60%)
 

Unid. Cardápio 1 Cardápio 2 Cardápio 3 Cardápio 4 Cardápio 5 Média 
 A B A B A B A B A B  

VCT Kcal 2500 1144 1543 837 1281 929 974 803 774 1015 766 40  Inadequado
Proteína g 50 40,79 72,81 45,12 57,68 37,59 36,97 46,64 41,25 60,09 46,08 97 Adequado
Vitamina A mcg 800 304,9 368 1032,75 1474,98 410,37 464,52 1792,41 1522,74 363,44 4229,9 150 Adequado
Vitamina D mcg 5 0,25 3 0,29 0,53 0 0,9 0,36 0,42 0,43 0 12  Inadequado
Vitamina C mcg 60 37,51 37,45 63,16 80,94 66,18 70,99 239,65 235,52 24,65 31,65 148 Adequado
Tiamina mg 1,4 0,99 1,76 0,89 8,82 0,87 1,2 0,91 0,94 0,98 1,67 136 Adequado
Riboflavina mg 1,6 0,37 0,9 0,4 0,88 0,29 0,51 0,46 0,66 0,65 1,24 40 Inadequado
Niacina mg 18 12,41 13,82 15,8 12,77 4,83 7,56 16,81 9,37 10,06 7,77 62 Adequado
Vitamina B6 mg 2 0,88 1,25 0,98 0,63 0,49 0,68 1,2 0,75 1,03 0,59 42 Inadequado
Cálcio mg 800 174 186,86 126,61 579,04 155,03 199,51 137,53 148,62 142,28 138,52 25 Inadequado
Ferro mg 14 10,1 14,46 9,29 40,16 8,87 11,17 9,47 10,83 12,95 20,62 106 Adequado
Magnésio mg 300 149,43 177,53 153,69 354,25 128,11 170,31 164,21 151,68 166,3 167,42 59  Inadequado
Zinco mg 15 3,45 11,11 3,81 9,63 2,77 4,73 4,07 7,13 10,97 7,35 43  Inadequado
Iodo mcg 150 1,45 0,25 2,98 0,35 0,07 0,16 0,35 0,27 0,38 13,67 1  Inadequado
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O cardápio semanal apresentou inadequação quanto a vitamina D, mas 

esta vitamina pode ser sintetizada pelo organismo por exposição da epiderme aos 

raios ultravioletas, portanto, facilmente sintetizada pela população do Rio Grande do 

Norte.

A riboflavina ou vitamina B2 e a Piridoxina ou vitamina B6 no cardápio 

semanal atingiram apenas 40 e 42%, respectivamente, da sua recomendação diária, 

quando o cardápio deveria atingir os 60%, mas, o fato de não atingir não se torna 

tão grave para uma parcela da clientela, pois estas vitaminas estão presentes nas 

carnes vermelhas, fígado, leite de vaca, queijo e ovos, portanto, através das outras 

refeições do dia o comensal poderá atingir sua meta diária. Entretanto, para os 

clientes que praticamente só realizam aquela refeição, estes podem vir a apresentar 

quadro de deficiência. A deficiência de vitamina B2 pode causar neuropatia, anemia, 

manifestações oculares, entre outros sinais e sintomas clínicos. Porém, é importante 

ressaltar que esta deficiência não ocorre isoladamente, mas em conjunção com a 

deficiência de outras vitaminas do complexo B. A deficiência de vitamina B6 pode 

causar mudanças de personalidade, irritabilidade, depressão, seborréia na região 

nasolabial, entre outros. 

É importante destacar que a adequação do cálcio foi de apenas 25% da 

recomendação, mas o almoço não é a refeição apropriada para ingestão de 

alimentos fontes de cálcio, pois este compete com outros nutrientes, como o ferro e 

o zinco, dificultando sua absorção.

O cardápio semanal apresentou uma adequação média de 59% da 

recomendação de magnésio, portanto, pode-se considerar que este cardápio esteja 

adequado para este mineral que facilmente é encontrado nos vegetais folhosos, 

verde-escuros e legumes. 

O cardápio também apresentou uma inadequação para o zinco (43%) e 

este mineral participa de algumas funções fisiológicas, como a mobilização hepática 

de vitamina A, a atuação no crescimento e replicação celular, atua no paladar e 

apetite, entre outros. 

Por fim, o iodo aparece com apenas 1% de adequação, mas, na 

realidade, este percentual deveria ser maior, pois, na análise muitos alimentos 

apresentavam apenas traços de iodo, não sendo contabilizado, e outros não 

possuíam a quantidade de iodo determinada. Ainda é importante lembrar que pelo 
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fato do estado do Rio Grande do Norte ser litorâneo a deficiência deste mineral é 

mais rara. 

O que chama a atenção é o descumprimento das cláusulas contratuais e 

a falta de fiscalização por parte do MEIOS de cardápios aprovados por ela própria. 

Esta situação suscita novos questionamentos: o que representa esse déficit em 

termos financeiros? por que a SETHAS não observa estes aspectos? 

Quanto à educação nutricional, este trabalho é de responsabilidade do 

MEIOS. De acordo com a coordenadora do programa (que é do MEIOS), o MEIOS 

realiza periodicamente algumas ações, como por exemplo: 

 Nas datas comemorativas, como o Dia da Alimentação, do 

Nutricionista, das Mães, dos Pais, festas junina, Natal entre outras, 

o cardápio é diferenciado e aproveita-se para realizar educação 

nutricional;

 Nas unidades de Mossoró e de Igapó desenvolve-se um trabalho 

para combate à hipertensão, com enfermeira verificando a pressão 

arterial e dando orientações nutricionais; 

 Na unidade de Igapó são ministradas palestras para gestantes, 

devido à grande demanda de gestantes nesta unidade, 

principalmente adolescentes grávidas; 

A unidade de Caicó possui planos para fazer um trabalho com usuários 

diabéticos. Já houve na unidade do Alecrim, mas parou. De acordo com os 

responsáveis de cada unidade, no momento nenhuma unidade possui este tipo de 

trabalho.

Dentro de uma política de segurança alimentar o trabalho de educação 

alimentar é de suma importância, pois possibilita que o usuário leve para seus 

amigos e familiares, novas informações e conseqüentemente novos hábitos 

alimentares que contribuirão para sua saúde e qualidade de vida. 

Portanto, analisando os aspectos de qualidade nutricional encontramos 

problemas quanto ao valor nutricional inadequado, falta de análise dos nutrientes, 

ausência da opção de frutas, ausência de cafezinho ou chá em todas as unidades e 

ausência de educação nutricional e para agravar este quadro o MEIOS, responsável 

por fiscalizar o desenvolvimento do Programa, não apresenta nenhuma ação para 
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solucionar estes problemas, e ao invés disso, simplesmente, aprova a execução 

deste tipo de cardápio analisado nesta pesquisa. 

4.2.2 Qualidade Higiênico-Sanitária

De acordo com o chek-list foram verificados os seguintes quesitos: 

Edificações e Instalações; Equipamentos, Móveis e Utensílios; Manipuladores; 

Produção e Transporte do Alimento; e Documentação. 

a) Edificações e Instalações  

a.1) Área externa 

Das unidades do Programa Restaurantes Populares, quatro apresentam 

irregularidades tais como: a unidade de Macaíba apresenta montinho de areia na 

parte de trás do restaurante; a unidade em Igapó apresenta entulhos, como bancos 

quebrados e outros materiais em desuso; na unidade do Alecrim o problema é o lixo 

que a própria população deposita ao redor do restaurante, além da poluição causada 

pelo trânsito que termina por levar poeira para dentro do restaurante; na unidade 

Central constatou-se entulhos na área externa. 

A presença de entulhos, material em desuso, lixo na área externa de um 

restaurante é um risco à qualidade higiênico-sanitária dos alimentos, pois terminam 

propiciando a presença de insetos e pragas urbanas que podem contaminar os 

alimentos.

a.2) Área Interna 

As unidades de Currais Novos, Mossoró, Alecrim e Central apresentam na 

área interna objetos em desuso ou estranhos ao ambiente. A unidade do Alecrim 

apresenta uma área toda em desuso na parte superior do prédio. 

A presença de objetos em desuso ou estranhos ao ambiente na área 

interna torna-se um perigo maior que na área externa, visto a possibilidade da 

presença de insetos e pragas urbanas dentro do restaurante. 
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a.3) Piso 

As unidades apresentam piso de material que permite fácil e apropriada 

higienização (liso, resistente, impermeável e outros), com exceção da unidade de 

Macaíba e de parte da unidade de Igapó, que apresentam piso de cimento.  

Entretanto, quanto ao estado de conservação do piso apenas as unidades de 

Currais Novos e do Centro Administrativo apresentam conformidades, as demais 

apresentam algum tipo de problema como defeitos, rachaduras, trincas, buracos e 

outros, que dificultam ou impossibilitam a higienização adequada. 

Quanto à utilização de ralos sifonados e grelhas colocadas em locais 

adequados de forma a facilitar o escoamento e proteger contra a entrada de baratas, 

roedores, etc, cinco unidades (Igapó, Macaíba, Mossoró, Assu, Alecrim) apresentam 

não conformidades por ausência de grelhas fechadas ou falta de frenação.

a.4) Teto 

A unidade de Macaíba possui uma área que é aberta, sem teto, mas as 

demais áreas com teto estão em adequado estado de conservação, livres de trincas, 

rachaduras, umidades, bolor, descascamento e outros. De forma semelhante a 

unidade de Igapó apresenta uma parte da unidade com teto inadequado, sem forro e 

em estado inadequado de conservação, mas as demais áreas estão com teto em 

adequado estado de conservação, livres de trincas, rachaduras, umidades, bolor, 

descascamento e outros. 

Apenas as unidades de Caicó e do Centro Administrativo apresentam 

tetos com acabamento liso, em cor clara, impermeável, de fácil limpeza e 

desinfecção; e em adequado estado de conservação, livre de trincas, rachaduras, 

umidades, bolor, descascamento e outros 

a.5) Paredes e divisórias 

Todas as unidades apresentam paredes com acabamento liso, em cor 

clara, impermeável e de fácil higienização até uma altura adequada para todas as 

operações. Quanto ao estado de conservação (livre de trincas, rachaduras, 

umidade, bolor, descascamento e outros) apenas a Central e Mossoró apresentam 

não conformidade. 
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Para uma higienização mais eficiente é recomendado que entre paredes e 

piso e paredes e tetos sejam ângulos abalados, mas nenhuma das unidades 

apresenta conformidade neste aspecto. 

a.6) Portas 

Apenas as unidades de Assu e Caicó apresentam portas com superfície 

lisa, de fácil higienização, ajustadas aos batentes, sem falhas de revestimento e em 

adequado estado de conservação. 

Quanto às portas externas com fechamento automático, que é um método 

para controle de insetos e pragas, apenas duas unidades estão em conformidade - 

Assu e Mossoró, sendo que as portas da unidade de Mossoró não estão em 

adequado estado de conservação. 

a.7) Janelas e Outras Aberturas 

O principal problema quanto às janelas e outras aberturas é a ausência 

de proteção contra insetos e roedores (telas milimétricas ou outro sistema). Apenas 

as unidades de Mossoró, Alecrim e Caicó apresentam telas milimétricas como 

proteção. Na unidade de Mossoró, apesar de apresentar telas, as janelas não 

estavam em adequado estado de conservação. 

a.8) Escadas 

A existência de escadas pode ocasionar riscos de contaminação indireta 

dos alimentos por má higienização, que pode ocorrer por ineficiência do funcionário 

responsável por sua higienização; por presença de rachaduras, frestas, 

possibilitando acúmulo de sujidades ou material inadequado, como por exemplo, 

madeira.

Apenas duas unidades (Alecrim e Assu) apresentam escadas em sua 

estrutura, e estas estão construídas, localizadas e utilizadas de forma a não serem 

fontes de contaminação; e de material apropriado, resistente, liso e impermeável, em 

adequado estado de conservação. 
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b) Instalações Sanitárias e Vestiários para Manipuladores 

Em todas as unidades as instalações sanitárias e vestiários para 

manipuladores são servidas de água corrente e conectadas à rede de esgoto ou 

fossa séptica; são localizadas e isoladas da área de produção sem comunicação 

direta, com acesso realizado por passagens cobertas e calçadas. Entretanto, apenas 

as unidades do Centro Administrativo, do Alecrim e de Caicó apresentam 

instalações independentes para cada sexo. 

Quanto à integridade das instalações sanitárias com vasos sanitários, 

mictórios e lavatórios em adequado estado de conservação, as unidades de Currais 

Novos, do Centro Administrativo e do Alecrim não apresentam conformidade. 

Quanto à porta com fechamento automático (mola, sistema elétrico ou 

outro) nenhuma unidade apresenta este tipo de mecanismo. E apenas as unidades 

de Igapó e a Central apresentam piso e paredes em adequado estado de 

conservação.

Outra não conformidade encontrada em todas as unidades é a utilização 

de toalhas de papel reciclado, que é um tipo de material proibido pela RDC 216, 

devido à contaminação; e a falta de avisos com os procedimentos para lavagem das 

mãos, que deveria existir não apenas no Manual de Boas Práticas, de forma visível 

para que todos os funcionário possam cumprir a higienização das mãos de forma 

correta e consciente. 

Nas unidades de Caicó e Mossoró foram encontradas lixeiras com 

acionamento manual; as demais unidades utilizam lixeiras com acionamento não 

manual, que é o tipo de lixeira recomendada para unidades de alimentação, por 

diminuir o risco de contaminação dos alimentos. Mas, todas as unidades apresentam 

coleta de lixo freqüente. 

Quanto a vestiários com área compatível e armários individuais para 

todos os manipuladores, quatro unidades (Macaíba, Assu, Caicó e Mosoró) não 

apresentam conformidade. E destes apenas o vestiário da unidade de Mossoró 

apresenta conformidade quanto à organização e adequado estado de conservação.

Das unidades que apresentam área compatível e armários individuais 

para todos os manipuladores, apenas as unidades de Igapó e a Central apresentam 

conformidade quanto à organização e adequado estado de conservação.
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b.1) Instalações Sanitárias para Visitantes 

Todas as unidades apresentam as instalações sanitárias para visitantes 

totalmente independentes da área de produção e higienizados, portanto, esta área 

não apresenta nenhum tipo de risco para os alimentos. 

b.2) Iluminação e Instalação Elétrica 

As unidades do Programa Restaurantes Populares apresentam 

iluminação adequada à atividade desenvolvida, sem ofuscamento, reflexos fortes, 

sombras e contrastes excessivos; e as instalações elétricas são embutidas. Apenas 

as unidades do Alecrim, Currais Novos, Caicó e a Central apresentam todas as 

luminárias com proteção adequada contra quebras. A ausência dessa proteção é um 

perigo físico, pois no caso, por exemplo, de uma lâmpada estourar, pode cair 

pedaços por toda parte, inclusive dentro dos alimentos. 

b.3) Ventilação e Climatização 

A ventilação nas unidades de Mossoró e Central não é suficiente para 

garantir o conforto térmico na área de cocção. 

As unidades (Alecrim, Central, Assu, Mossoró, Currais Novos e Caicó) 

que possuem produção de refeições têm, em sua estrutura física, ambientes 

climatizados com filtros adequados, porém não possuem registro de manutenções. 

O sistema de exaustão dessas unidades é capaz de prevenir contaminações e são 

dotados de filtros adequados. 

Nas unidades a captação e direção da corrente de ar não seguem a 

direção da área contaminada para área limpa, com exceção da unidade Central que 

por estar em reforma apresentava acessos de circulação da área contaminada para 

a área limpa. 

b.4) Higienização das Instalações

Todas as unidades e a Central estão em conformidade com os itens de 

higienização das instalações. As higienizações são realizadas na freqüência 

adequada por funcionários capacitados, com produtos de higienização regularizados 

pelo Ministério da Saúde. Apenas a Central não apresenta os registros de 

higienizações. 
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b.5) Controle Integrado de Vetores e Pragas Urbanas

Apesar da adoção de medidas preventivas e corretivas no controle de 

vetores e pragas foi detectada presença de moscas e baratas nas unidades de 

Igapó, Assu e na Central. Esta última possui o agravante de apresentar área aberta 

sem proteção de tela. 

b.6) Abastecimento de Água 

O sistema de abastecimento de água das unidades e da Central é ligado 

à rede pública, com sistema de captação própria, protegido, revestido e distante de 

fonte de contaminação. Quanto à existência de registro das higienizações dos 

reservatórios de água a Central e a unidade de Igapó não apresentam registros. 

A unidade de Assu apresenta encanamento em estado não satisfatório 

com presença de infiltrações. Quanto ao registro da troca periódica do elemento 

filtrante em planilha, apenas a Central e a unidade do Centro Administrativo não 

apresentam registros. 

Quanto à potabilidade da água apenas a Central e a unidade Assu 

afirmam possuir atestado de potabilidade por meio de laudos laboratoriais, realizado 

por técnicos comprovadamente capacitados. A Central realiza seus testes no 

CEFET (Centro Federal de Educação Tecnológica do RN) e a unidade de Assu na 

CAERN. 

b.7) Manejo de resíduos 

Todas as unidades apresentam conformidade quanto aos recipientes para 

coleta de resíduos, com exceção da unidade de Mossoró. Entretanto, as unidades 

de Caicó, Currais Novos, Macaíba, Igapó e do Centro Administrativo não 

apresentam área adequada para estocagem dos resíduos. 

b.8) Esgotamento Sanitário 

Todas as unidades apresentam conformidade quanto às fossas, esgotos 

e caixa de gordura, que estão em adequado estado de conservação e 

funcionamento. 
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b.9) Leiaute

O leiaute de uma cozinha industrial deve seguir um fluxo de produção que 

não possibilite contaminação cruzada e suas estruturas devem proporcionar 

condições para recebimento, armazenamento de matéria-prima e produção das 

refeições.

Apenas as unidades de Mossoró, Currais Novos, Alecrim e a Central 

apresentam conformidade quanto à adequação do leiaute com o processo produtivo. 

Entretanto, no que se refere à área de recepção e depósito de matéria prima, 

ingredientes e embalagens, apenas a unidade de Macaíba apresenta não 

conformidade, pois não possui área de recepção, nem local adequado para guardar 

matérias-primas.

c) Equipamentos, Móveis e Utensílios

c.1) Equipamentos 

As unidades de Assu e Mossoró não apresentam número adequado de 

equipamentos. Foi observado que a Central não apresenta equipamentos em 

adequado estado de conservação e as manutenções realizadas em todas as 

unidades são apenas corretivas. As unidades de Macaíba e Currais Novos não 

apresentam registro de temperatura dos equipamentos, portanto, não podem 

assegurar se o equipamento está funcionando na temperatura adequada para cada 

tipo de alimento. Nenhuma das unidades apresenta registro que comprovem a 

calibração dos instrumentos e equipamentos de medição.  

Os equipamentos utilizados em uma unidade de alimentação devem estar 

em bom estado de conservação e funcionamento, sendo uma forma de otimizar a 

produção e não mais uma fonte de contaminação. 

c.2) Móveis

Todas as unidades apresentam móveis com desenho e material que 

permite fácil higienização, com exceção da Central que possui móveis de material 

inadequado, que dificultam a higienização. As unidades de Macaíba, Assu, Alecrim, 

Caicó e Igapó não apresentam móveis em número suficiente. 
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c.3) Utensílios  

Os utensílios utilizados são de material não contaminante, de fácil 

higienização, resistentes à corrosão, em adequado estado de conservação e em 

número suficiente. Apenas na unidade do Alecrim os utensílios armazenados não 

são protegidos contra contaminação.  

c.4) Higienização dos Equipamentos e Maquinários e dos Móveis e Utensílios 

A higienização dos equipamentos e maquinários e dos móveis e utensílios 

deve ser realizada com a freqüência adequada a cada tipo de equipamento, 

máquina, móvel ou utensílio. E estes devem ser registrados em planilha própria para 

que possa haver controle das higienizações. 

Todas as unidades e a Central estão em conformidade com os itens de 

higienização de equipamentos e maquinários e dos móveis e utensílios. As 

higienizações são realizadas na freqüência adequada por funcionários capacitados, 

na diluição correta e com produtos de higienização regularizados pelo Ministério da 

Saúde. Apenas a unidade de Currais Novos não apresenta registros de 

higienizações. 

d) Manipuladores 

d.1) Vestuário 

Os funcionários utilizam uniforme de trabalho de cor clara (branco), 

exclusivo para o serviço de produção. Apresentam-se limpos e em adequado estado 

de conservação. Apresentam um adequado asseio pessoal, boa apresentação, 

unhas cortadas, cabelos protegidos, manipuladores barbeados, entre outros. 

d.2) Hábitos Higiênicos 

Não foi possível observar os hábitos higiênicos dos manipuladores com 

detalhes, mas foi constatado que em nenhuma unidade e nem na Central há 

cartazes de orientação aos manipuladores sobre a correta lavagem das mãos e 

demais hábitos de higiene, afixados em locais apropriados.
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d.3) Estado de Saúde 

Os manipuladores apresentam estado de saúde em conformidade, com a 

ausência de afecções cutâneas, feridas e supurações; ausência de sintomas e 

infecções respiratórias, gastrointestinais e oculares.

d.4) Programa de Controle de Saúde 

Foi relatada a existência de supervisão periódica do estado de saúde dos 

manipuladores, com realização de exames médicos. O registro desses exames é 

arquivado na Central. 

d.5) Equipamento de Proteção Individual 

Todos os manipuladores utilizam equipamentos de proteção individual de 

acordo com a função desenvolvida. 

d.6) Programa de Capacitação dos Manipuladores e Supervisão 

A capacitação dos manipuladores e supervisão deve ser realizada 

regulamente, pelo menos uma vez ao ano, para que possa haver uma reciclagem e 

atualização dos colaboradores. Estas capacitações devem ser registradas a fim de 

comprovar a participação de cada colaborador. 

Foi relatado a realização de supervisão por profissional 

comprovadamente capacitado da higiene pessoal e manipulação dos alimentos; e, 

anualmente, é realizado um programa de capacitação relacionado à higiene pessoal 

e à manipulação dos alimentos. Quanto ao registro dessas capacitações, apenas as 

unidades de Macaíba, Mossoró e Currais Novos apresentam conformidade. 

e) Produção e Transporte do Alimento 

e.1) Matéria-prima, Ingredientes e Embalagens 

Em todas as unidades e na Central as operações de recepção da matéria-

prima, ingredientes e embalagens são realizadas em locais protegidos e isolados da 

área de processamento, sendo estes inspecionados na recepção. São observados 

se os rótulos dos produtos atendem a legislação, sendo os critérios estabelecidos 

para a seleção das matérias-primas baseados na segurança do alimento. Os 
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produtos reprovados no controle efetuado são devolvidos imediatamente ou 

identificados e armazenados em local separado.  

As unidades de Macaíba, Currais Novos, Caicó e a Central não 

apresentam planilha de controle na recepção (temperatura e características 

sensoriais, condições de transporte e outros), portanto, não podem garantir que os 

produtos recebidos estão dentro dos padrões necessários. 

Os produtos são armazenados em local adequado e organizado, mas 

foram encontrados produtos encostados à parede (Central), dificultando a circulação 

de ar; além da utilização de estrados de madeira, ou outras vezes, não utilização de 

estrados, ou seja, os produtos eram colocados diretamente ao chão (Caicó, Assu, 

Mossoró e Macaíba). 

e.2) Fluxo de Produção 

Quanto ao fluxo de produção as unidades e a Central possuem controle 

de circulação e acesso do pessoal, com um fluxo ordenado, linear e sem 

cruzamento. Os materiais destinados ao reprocessamento possuem conservação 

adequada.

As unidades de Macaíba, Assu e Caicó não apresentam locais de pré-

preparo (área suja) isolados da área de preparo por barreira física ou técnica.

e.3) Controle de Qualidade do Produto Final 

O controle de qualidade do produto final é realizado através de 

observação e degustação. Entretanto não é realizada coleta de amostras para 

análise laboratorial do produto final nas unidades de Igapó, Macaíba, Centro 

Administrativo e Caicó. 

Nas demais unidades que possuem coleta de amostras, não há existência 

de laudo laboratorial atestando o controle de qualidade do produto final. 

e.4) Transporte do Produto Final 

 O transporte de matéria-prima e das refeições deve ser realizado em 

carros adequados que garantam que a qualidade do produto na entrega seja a 

mesma do ponto de origem.

Este tópico se refere apenas à Central que é a única a transportar 

matéria-prima e refeições. Os produtos são transportados na temperatura específica 
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de cada produto mantendo a sua integridade. Não são transportadas outras cargas 

que comprometam a segurança do produto. 

f) Documentação 

f.1) Manual de Boas Práticas de Fabricação 

As unidades praticamente não possuem Manual de Boas Práticas, 

apenas cópias do Manual da Central. O indicado é que cada unidade possua seu 

manual em conformidade com a atividade desenvolvida (produção, produção e 

distribuição ou apenas distribuição). 

f.2) Procedimentos Operacionais Padronizados 

Apenas as unidades de Caicó, Mossoró, Macaíba e Centro Administrativo 

não apresentam nenhum Procedimento Operacional Padronizado (POP), as demais 

unidades e a Central apresentam os POP’s de Higienização das instalações, 

equipamentos e utensílos; Controle de potalidade da água; Higiene e saúde dos 

manipuladores; e Controle integrado de vetores e pragas urbanas, mas nem sempre 

o POP descrito é cumprido.

Quantificando estas informações seguem abaixo as Tabelas com o 

percentual de adequação em Boas Práticas de Fabricação das unidades de 

produção e / ou distribuição do Programa Restaurantes Populares do Governo do 

Rio Grande do Norte.

Como podem ser observados na Tabela 1, os problemas se repetem em 

todas as unidades; eles estão localizados nos mesmos quesitos (Documentação e 

Edificações e Instalações); também se observa que os percentuais de adequação 

nos demais quesitos estão no mesmo patamar, sem grandes variações. 
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TABELA 1 – PERCENTUAL DE ADEQUAÇÃO EM CADA ITEM DO CHEK-LIST DA ANVISA EM 
BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO E/ OU DISTRIBUIÇÃO DO 
PROGRAMA RESTAURANTES POPULARES DO GOVERNO DO RN NO PERÍODO DE DEZ 2007 A 
JAN 2008. 

Unidades Quesito 1 Quesito 2 Quesito 3 Quesito 4 Quesito 5 Total
Cozinha 
Central 

68 82 91 84 29 69

Alecrim 79 81 85 94 18 74 
Igapó 65 84 83 86 31 68
Centro 
Administrativo 

69 89 75 88 0 66 

Macaíba 63 76 92 69 0 60
Assu 76 86 85 83 47 75,5 
Caicó 78 86 82 72 0 69,5
Mossoró 66 81 92 87,5 0 65 
Currais novos 75 81 92 89 12 71
Legenda: Quesitos: 1.Edificações e Instalações; 2. Equipamentos, Móveis e Utensílios; 3. 
Manipuladores; 4. Produção e Transporte do Alimento; e 5. Documentação. 

As edificações e instalações inadequadas sugerem um sério problema, 

pois, toda a produção fica comprometida, proporcionando risco à segurança 

alimentar. Medidas de correção estão sendo tomadas na Central, que está em 

reforma. Mas, isso não é tão simples para se realizar nas unidades, visto que são 

pontos alugados (com exceção da unidade do Centro Administrativo que é um ponto 

cedido) que foram adaptados para se tornarem unidades do Programa Restaurantes 

Populares.

A documentação é uma exigência da RDC 216 de 15 de setembro de 

2004 que define as condições técnicas que devem ser seguidas nas Boas Práticas 

para a preparação de alimentos prontos para o consumo. Como citado 

anteriormente, este regulamento deve ser seguido pelos Estados e Municípios que 

não possuam um Regulamento Técnico específico para o controle higiênico-sanitário 

de alimentos, ou seja, os Restaurantes Populares do RN devem segui-la. 

O Manual de Boas Práticas é um instrumento que facilita a 

implementação das boas práticas, assegurando a qualidade higiênico-sanitária dos 

alimentos produzidos e/ou servidos.

O resultado do check-list da ANVISA classifica a unidade de alimentação 

entre três categorias: Grupo 1– 76 a 100% de conformidade; Grupo 2 – 51 a 75% de 

conformidade; e Grupo 3 – 0 a 50% de conformidade. Com base nesta informação, 

foi designada a classificação em bom, regular e péssimo, respectivamente. 
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Verificando a Tabela 2 se observa que todas as unidades de alimentação 

estão classificadas como regular. Portanto, é visível a necessidade de ajustes em 

todas as unidades para que possam garantir uma verdadeira segurança alimentar no 

quesito higiênico-sanitário. 

TABELA 2 – PERCENTUAL DE ADEQUAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DAS 
UNIDADES DE PRODUÇÃO E/ OU DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA RESTAURANTES 
POPULARES DO GOVERNO DO RN NO PERÍODO DE DEZ 2007 A JAN 2008. 

Legenda: 76 a 100% - Bom   
  51 a 75% - Regular  

    0 a 50% - Péssimo 

Com base na analise dos dados foi constatado que no aspecto higiênico-

sanitário os quesitos que se encontram de péssimo a regular são as características 

relacionadas à documentação e às edificações e instalações.

Portanto conclui-se pelos problemas identificados que a política de 

Segurança Alimentar no Estado do Rio Grande do Norte, viabilizada através dos 

Restaurantes Populares, não garante alimentos de qualidade higiênico-sanitária, 

comprometendo, assim, o Programa Restaurantes Populares como um programa de 

segurança alimentar, visto que a segurança alimentar não é apenas a 

disponibilidade de alimentos, mas alimentos de qualidade (higiênico-sanitária e 

nutricional), em quantidade suficiente e de modo permanente. 

O Programa Restaurantes Populares objetiva garantir alimentos de 

qualidade higiênico-sanitária, mas na prática não é isso que ocorre. O que se 

encontra é uma ineficácia da política pública, tornando-se evidente a importância de 

avaliá-la a fim de identificar e corrigir falhas na implementação do programa. 

Unidades Percentual Resultado 

Cozinha  Central 69 Regular 
Alecrim 74 Regular 
Igapó 68 Regular 
Centro Administrativo 66 Regular 
Macaíba 60 Regular 
Assu 75,5 Regular 
Caicó 69,5 Regular 
Mossoró 65 Regular 
Currais Novos 71 Regular 
RESTAURANTES POPULARES 69 Regular 
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5.3 Produção e comercialização de alimentos. 

A Nutriti, em suas unidades de produção, Central, Alecrim, Caicó, Currais 

Novos, Assu e Mossoró, produz 8.200 refeições por dia, sendo distribuídas nas 

seguintes quantidades e unidades: 

Quadro 28 – Número de refeições produzidas nos Restaurantes Populares. 
Unidade de Produção Quantidade de Refeições Unidade de Distribuição 

700 Centro Administrativo 
1.150 Igapó Central
950 Macaíba 

Alecrim 1.400 Alecrim 
Caicó 1.000 Caicó 
Assu 1.000 Assu 
Mossoró 1.000 Mossoró 
Currais Novos 1.000 Currais Novos 
TOTAL 8.200

As quantidades de refeições produzidas são as metas que devem ser 

atingidas em cada unidade de distribuição. De acordo com o quadro demonstrativo 

do Núcleo de Segurança Alimentar se observa que estas metas, praticamente, 

nunca são atingidas por totalidade durante o mês, com exceção do mês de fevereiro 

(Quadro 29). Este fato sugere alguns questionamentos: as metas estão acima do 

número de trabalhadores de baixa renda e seus familiares? qual o problema para 

que as unidades não atinjam as suas metas? Provavelmente, alguns fatores como, o 

desconforto de ter que pegar fila; o risco de ficar na fila e terminar não conseguindo 

comer; o desconhecimento sobre o sistema dos restaurantes; o preconceito de que 

a comida é ruim porque é R$ 1,00 (hum real) ou R$ 0,50 (cinqüenta centavos), 

dependendo da unidade; enfim, muitos podem ser os fatores, mas, a presente 

pesquisa não tinha por objetivo investigá-los. 
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Quadro 29 – Metas previstas e alcançadas quanto à quantidade de refeições 
servidas de janeiro a agosto de 2007 pelos Restaurantes Populares. 

Metas Previstas Metas alcançadas 
Janeiro 166.100 Janeiro 160.392 
Fevereiro 111.350 Fevereiro 123.776 
Março 166.100 Março 157.411 
Abril 151.000 Abril 144.629 
Maio 179.300 Maio 175.363 
Junho 164.000 Junho 158.384 
Julho 180.400 Julho 173.354 
Agosto  188.600 Agosto  183.946 
Total 1.306.850 Total 1.277.255 

Fonte: Núcleo de Segurança Alimentar, 2007. 

Com base nesses dados (Quadro 29) o Núcleo de Segurança Alimentar 

chegou ao resultado de que 97,7% da meta projetada foi alcançada. Com a 

quantidade de pessoas de baixa renda que necessitam deste auxilio, esta meta 

alcançada deveria ser 100%. É importante ressaltar que o Governo paga à empresa 

terceirizada o valor do total de refeições independente delas terem sido vendidas ou 

não. Como as metas não estão sendo alcançadas, há um desperdício do recurso 

público. Foi pago a Nutriti, de janeiro a agosto de 2007, um total de 29.595 refeições 

que não foram vendidas, o equivalente a R$107.133,90 (cento e sete mil cento e 

trinta e três reais e noventa centavos). Este total de refeições, se vendidas, 

renderiam ao Governo de R$ 77.538,90 (setenta e sete mil quinhentos e trinta e oito 

e noventa centavos) a R$92.336,40 (noventa e dois mil trezentos e trinta e seis e 

quarenta centavos), dependendo se vendidas a R$ 1,00 (hum real) ou R$ 0,50 

(cinqüenta centavos), respectivamente. 

Para a produção dessas refeições são comercializados produtos 

alimentícios perecíveis, não perecíveis, material descartável e material de limpeza. 

As compras são realizadas pela Nutriti de forma centralizada, com exceção dos 

hortifrutigranjeiros para as unidades do interior que são comprados pela unidade aos 

fornecedores da região. 

Os produtos não perecíveis são comprados mensalmente; as carnes, 

geralmente, são compradas semanalmente ou quinzenalmente, mas, quando o 

preço do produto está muito bom, aproveita-se a oportunidade e é feito uma compra 

mensal; os hortifrutigranjeiros são comprados semanalmente, mas a entrega é 

diária.
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Os pedidos de carnes e o de polpas são realizados pela central, mas os 

fornecedores realizam as entregas em cada unidade semanal ou quinzenalmente. A 

Central distribui farinha, açúcar e os descartáveis mensalmente para as unidades do 

interior e semanalmente para as unidades de Natal e Macaíba, visto que estes não 

têm condições de armazenar. 

De acordo com a Nutriti, os critérios para seleção dos fornecedores, por 

ordem de importância, são: qualidade dos produtos, preço, marca, prazo de 

pagamento e a logística do fornecedor. 

Para seleção dos produtos, a nutricionista recebe amostras, faz 

avaliações em relação a características sensoriais, sabor, cor, textura, rendimento, 

observa a rotulagem, se está dentro das normas da legislação, no prazo de validade 

e em seguida envia um parecer para o setor de compras. O setor de compras, de 

posse do parecer técnico, avalia os preços e decide juntamente com a diretoria o 

produto que comprará. Portanto, de acordo com a nutricionista os critérios de 

seleção dos produtos por ordem de importância são: qualidade, rendimento, preço e 

marca.

Caso o fornecedor deixe de atender as exigências, a nutricionista faz um 

memorando, encaminha para o fornecedor, solicitando a adequação das não 

conformidades e aguarda uma providencia. Não ocorrendo modificações, muda de 

fornecedor.

Como citado anteriormente, umas das recomendações do Manual de 

Implantação do Programa Restaurantes Populares quanto à compra de gêneros é 

que estes sejam oriundos da agricultura familiar e de pequenos produtores, 

estimulando a economia local e gerando emprego e renda. Assim, os resultados 

seriam potencializados com impactos na eficiência, eficácia e efetividade na gestão 

do restaurante. 

Entretanto, quando se analisa o cadastro de fornecedores dos 

Restaurantes Populares, observa-se que atender a esta recomendação do Manual 

não é tão simples. De acordo com a Nutriti, seus principais fornecedores são:

 Avebom Ind. Alimentos Ltda 

 Avipal S/A - Avicultura e Agropecuaria 

 Begel Ind. Comercio Ref. 

 Copobras Nordeste Ltda 
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 Dixie Toga Nordeste S.A. 

 Frigorifico Dubeef Ltda 

 Frigorifico Eldorado S/A 

 Frigorífico Nicolini Ltda 

 Gail Guarulhos Ind. e Com. Ltda. 

 Latorre Trans. e Logística Ltda. 

 Perdigão Industrial S/A.  

 Prática Produtos Ltda.  

 Sadia S.A 

 Slc Alimentos S.A 

 Térmica Ind. e Com. de Embalagens Ltda   

 Thermoprat Ind. e Com. Embal. Ltda 

 Ultracopos  - Replast Ind. e Com. Ltda 

 Uvifrios Dist. Atacadista Ltda. 

Como se pode observar, apenas três desses fornecedores são do Rio 

Grande do Norte: Dixie Toga Nordeste S.A., Uvifrios Dist. Atacadista Ltda e 

Frigorifico Dubeef Ltda. E estes são os grandes fornecedores do Estado. 

A nutricionista responsável técnica da Nutriti afirmou já ter tentado 

comprar ao pequeno produtor do interior, mas este não possui logística que consiga 

atender a demanda dos Restaurantes Populares, uma vez que a compra é realizada 

para todas as unidades. E quando o fornecedor não consegue atender ao volume de 

compras, que é grande, o mesmo é descredenciado. Assim, observa-se que a 

logística do fornecedor, na verdade, é um dos primeiros critérios, por ordem de 

importância, na seleção dos fornecedores. 

O MEIOS, como órgão fiscalizador, tem como obrigação verificar se os 

Restaurantes Populares também funcionam como um estimulador para a economia 

local através da compra de gêneros, mas, quando indagado sobre a influência do 

MEIOS na seleção dos fornecedores da Nutriti, a Coordenadora do Programa 

respondeu que o MEIOS apenas recomenda o que está no programa, ou seja, que a 

compra seja feita a fornecedores da cidade, a pequenos produtores ou cooperativas, 

mas não realizam nenhum tipo de fiscalização ou exigência. Portanto, mais uma vez, 

o MEIOS não realiza sua função, permitindo que a empresa realize suas compras ao 
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fornecedor que melhor satisfaz seus critérios de seleção, sem necessariamente 

estar preocupado com a movimentação da economia local.  

5.4 Arranjo Organizacional: SETHAS, MEIOS e Nutriti 

O arranjo organizacional do Programa Restaurantes Populares é 

composto por uma política de parceria entre o Estado através da SETHAS, uma 

ONG – MEIOS e uma empresa privada – Nutriti Refeições. 

Abaixo os aspectos mais importantes dessa parceria e, por isso mesmo, 

reveladores da cadeia de responsabilidades de cada instituição e/ou empresa.

5.4.1 Relação de Responsabilidades entre SETHAS, MEIOS e Nutriti. 

No Quadro 30 estão descritas a definição das responsabilidades entre 

SETHAS, MEIOS e Nutriti segundo cada organização.  

Quadro 30 – Definição das responsabilidades entre SETHAS, MEIOS e Nutriti 
segundo cada organização. 

ORGANIZAÇÃO RELAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ENTRE SETHAS, MEIOS E NUTRITI. 

SETHAS SETHAS: 
- cabe conceber apoio técnico, administrativo, operacional e financeiro garantindo 
o controle da qualidade operacional dos restaurantes integrantes do Programa 
Restaurantes Populares desde a produção das refeições até a distribuição 
avaliando funcionamento da sua entrega, inclusive com a realização de pesquisas 
do usuário e aceitação das refeições. 
MEIOS:
- repassar na integralidade os recursos recebidos, fiscalizar; 
- aplicar integralmente os recursos investidos pela SETHAS; 
- fiscalizar a produção e distribuição de refeições assegurando o padrão de 
qualidade de modo a garantir a cobertura de no mínimo 60% das necessidades 
diária por pessoa cujo padrão se refere a 2500 kcal; 
- proceder ao recebimento dos valores pagos pelo usuário correspondente a R$ 
1,00 (hum real) por refeição e depositar mensalmente na conta única do Estado 
(Natal e Mossoró), nas outras regiões é R$ 0,50 (cinqüenta centavos). 
Nutriti 
- responsável pela execução do Programa Restaurantes Populares. 

MEIOS SETHAS: 
 – o governo do Estado é responsável pela implantação e parte financeira dos 
restaurantes. É responsável pelo recurso financeiro das refeições servidas. 
MEIOS: 
– é responsável pela supervisão do trabalho. 
Nutriti: 
– é responsável pelas instalações físicas e por toda a confecção da alimentação. 

Nutriti SETHAS: 
- Gerência do Programa de um modo geral. 
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MEIOS: 
– fiscaliza todo trabalho; 
- lida diretamente com a clientela, no que diz respeito à organização de filas, 
distribuição de fichas, até mesmo a questão do caixa, recebe o pagamento de 
cada cliente; 
- procura saber a satisfação da clientela.  
Nutriti: 
– é responsável pela administração dos restaurantes e pela produção. 

A coordenadora da CODES também acrescentou uma descrição mais 

detalhada das funções da SETHAS, como: proceder periodicamente a avaliação das 

atividades técnicas e financeiras; transferir a entidade os recursos financeiros, no 

caso para o MEIOS, de acordo com os cronogramas; e examinar e encaminhar as 

prestações de conta de recursos transferidos ao Tribunal de Contas do Estado e 

Conselho Estadual da Assistência Social. 

A coordenadora do Programa Restaurantes Populares ressalta que o 

MEIOS é uma ONG que realiza diversos trabalhos na área social. Possui projetos 

com crianças, adultos, jovens, idosos, trabalhando com varias instituições sendo 

uma das instituições parceiras o governo do Estado. Informa que o governo do 

Estado criou o Programa Restaurantes Populares através da SETHAS; e para 

viabilizar esse programa fez um convênio com o MEIOS para gerenciar o dia-a-dia. 

O papel do MEIOS neste projeto é o de gerenciamento do restaurante desde a 

implantação, com o estudo socioeconômico da região onde será implantado o 

restaurante, a formatação dos layout dos restaurantes, a seleção das pessoas e o 

treinamento, até o dia a dia, supervisionando o cardápio vigente, a elaboração do 

cardápio do mês seguinte, a elaboração de metas, o controle financeiro, o controle 

dos funcionários, a estrutura física,  as condições de armazenamento, o atendimento 

da empresa, os per capitas na distribuição, entre outros. Todo o gerenciamento é 

com o MEIOS, mas, em parceria com a empresa que ganhou a licitação, ou seja, a 

empresa terceirizada. 

A responsável técnica da Nutriti enfatiza ainda que o contrato da Nutriti é 

com a SETHAS, o MEIOS é um órgão que vem para fiscalizar, para prestar serviço 

também para a SETHAS, mas, o contrato é diretamente com a SETHAS.  
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5.4.2 Competências de decisão para viabilizar o Programa Restaurantes Populares. 

A competência de decisão para viabilizar o Programa Restaurantes 

Populares é da SETHAS, de acordo com a coordenadora do CODES (Quadro 31). O 

Programa Restaurantes Populares está dentro da CODES (Coordenadoria 

Operacional de Desenvolvimento Social), pois como ainda não existe uma 

coordenação de segurança alimentar no Estado, os programas de segurança 

alimentar estão dentro de sua coordenação. Portanto, as decisões macro são 

sempre em nível de gabinete, e quando o secretário vai abrir mais um restaurante é 

a SETHAS que envia os memorandos, mostrando as necessidades. Porém, há 

parceria com o MEIOS, pois é quem está na executa o projeto.

De acordo com a Coordenadora do Programa Restaurantes Populares, o 

MEIOS apenas constata o problema e informa à SETHAS, que toma as devidas 

decisões.

Quadro 31 – Competência de decisão para viabilizar o Programa Restaurantes 
Populares, de acordo com cada organização.
ORGANIZAÇÃO COMPETÊNCIA DE DECISÃO PARA VIABILIZAR O PROGRAMA 

RESTAURANTES POPULARES
SETHAS A competência é da SETHAS. 
MEIOS O MEIOS apenas constata o problema e informa à SETHAS, que toma as devidas 

decisões. 
Nutriti A SETHAS é quem toma as decisões. 

A SETHAS deixa de ter a primazia da formulação da política assumindo 

um papel passivo nesta questão. 

5.4.3 Terceirização da produção dos Restaurantes Populares 

Quanto à decisão de terceirizar a produção das refeições dos 

Restaurantes Populares, a Coordenadora do CODES não soube informar como 

ocorreu, pois quando assumiu o cargo já existiam os restaurantes de Natal e 

Mossoró e o serviço de produção já era terceirizado. Entretanto, afirmou que a 

terceirização tem algumas vantagens, pois, para a SETHAS locar um prédio para o 

serviço público é muito burocrático, além do problema da contratação de servidores, 

pois o Estado só pode empregar através de concurso, e na medida em que fosse 

aumentando a demanda e surgissem as solicitações para mais restaurantes, a 
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SETHAS não teria como responder de imediato. As nutricionistas das unidades dos 

Restaurantes Populares também apontam como vantagem da terceirização o fato de 

não precisarem de licitação para compra de equipamentos, serviços de manutenção, 

entre outras coisas. Não foi citada nenhuma desvantagem na terceirização da 

produção das refeições. 

A empresa terceirizada é selecionada por licitação que ocorre 

anualmente. Este é outro ponto que levanta questionamentos: a empresa investe em 

equipamentos, utensílios, reformas, entre outras coisas, para um contrato de apenas 

um ano, correndo o risco de perder para outra empresa na próxima licitação? ou, 

existe algum tipo de garantia ou preferência para a renovação de contrato? Segundo 

os entrevistados não há nenhum tipo de preferência. A licitação é realizada 

anualmente e a empresa que ganha assume. 

5.4.4 Recursos Envolvidos no Programa 

Os recursos envolvidos no Programa Restaurantes Populares são 

oriundos do governo do Estado, através da SETHAS. A clientela paga o valor de R$ 

1,00 (hum real) em Natal e Mossoró e R$ 0,50 (cinqüenta centavos) no interior, e o 

Estado subsidia o restante do valor, pagando R$ 3,62 (três e sessenta e dois reais) 

por refeição à empresa terceirizada. 

O valor pago é controlado pelo MEIOS, que realiza diariamente o balanço 

financeiro de cada unidade. O dinheiro é depositado diariamente na conta do Estado 

e é controlado pelo setor financeiro do MEIOS. Portanto, o valor de R$1,00 (hum 

real) ou R$ 0,50 (cinqüenta centavos) pago pelo usuário é depositado na conta do 

governo, e ao final de cada mês, é repassado o valor do convênio para o MEIOS.

As responsabilidades com o prédio (aluguel ou compra) do Restaurante, 

manutenção das edificações, aquisição e manutenção de equipamentos, aquisição 

de panelas e utensílios e aquisição de material de higienização é da empresa 

terceirizada. Desta forma, de acordo com a responsável técnica da Nutriti, os 

recursos da empresa são alocados nas seguintes proporções: 

 55% gêneros alimentícios;  

 6% Material de limpeza e descartáveis; 

 25% Recursos Humanos; 

 2% Recursos físicos; 
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 12% Manutenção. 

Percebe-se que nesta divisão não foi considerado o percentual do lucro, o 

que coloca como questionamento: que taxa de rentabilidade está sendo aceita? 

5.4.5 Exigências feitas à empresa terceirizada 

As exigências feitas à empresa terceirizada em relação às refeições que 

são produzidas é que a mesma ofereça a quantidade que está determinada em 

contrato, segundo a Coordenadora da CODES (Quadro 26).

De acordo com a Nutriti as exigências feitas são quanto ao tipo de 

cardápio (Quadro 32), pois alguns alimentos têm que estar presente com uma 

determinada freqüência. Entretanto, como relatado anteriormente, estas exigências 

quanto à freqüência dos alimentos, nem sempre são respeitadas. 

Quadro 32 – Exigências feitas à empresa terceirizada em relação às refeições 
do Programa Restaurantes Populares, de acordo com cada organização.
ORGANIZAÇÃO EXIGÊNCIAS FEITAS À EMPRESA TERCEIRIZADA EM RELAÇÃO ÀS 

REFEIÇÕES DO PROGRAMA RESTAURANTES POPULARES
SETHAS Oferecer a quantidade que está determinada em contrato. 
MEIOS É feito exigências quanto ao cardápio, para que a empresa siga o modelo do 

contrato; e quanto aos per capitas, também estabelecidos no contrato. 
Nutriti Quanto ao tipo de cardápio, pois alguns alimentos têm que estar presente com 

uma determinada freqüência. 

O MEIOS e a Nutriti relataram sobre as exigências quanto ao formato do 

cardápio, e o MEIOS, assim como a SETHAS, também relatou sobre as quantidades 

a serem servidas. De acordo com os objetivos do Programa outras exigências, como 

análise nutricional dos cardápios, compra de gêneros alimentícios a pequenos 

produtores da região, entre outros, deveriam ter sido citadas, mas, o que se observa 

é que as  exigências feitas a empresa terceirizada se resumem ao formato do 

cardápio e as quantidades servidas. E, mesmo assim, o formato do cardápio não é 

exigido em sua totalidade. 

5.4.6 Avaliação do Programa Restaurante Populares 

Nessa relação de parceria também há uma relação de supervisão, pois a 

SETHAS contrata os serviços do MEIOS para fiscalizar o desenvolvimento dos 
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restaurantes, estar diretamente ligada à clientela e ao mesmo tempo fiscalizar a 

produção e distribuição das refeições, ou seja, fiscalizar a empresa terceirizada. 

Portanto, fiscalizar os Restaurantes Populares também implica em 

fiscalizar a Nutriti, e para essa fiscalização o MEIOS avalia os Restaurantes 

Populares diariamente através de check-list, que engloba aspectos como estrutura 

física, qualidade dos alimentos, aspecto e fardamento do pessoal, tanto do MEIOS 

quanto da empresa terceirizada, entre outros. Esse check-list é realizado em três 

vias, uma permanece na unidade para controle interno do MEIOS, a segunda é 

entregue à empresa para que ela tome as providências necessárias e a terceira é 

enviada ao MEIOS. Com base nesses check-list’s, diariamente é feito um relatório 

sobre os restaurantes de Natal, e mensalmente é realizada visita às unidades do 

interior.  Cada unidade deveria ter uma nutricionista da Nutriti e uma do MEIOS, mas 

a unidade de Caicó não possui nutricionista da Nutriti. 

Apesar desta avaliação diária realizada pelo MEIOS, o que se observa é 

que elas não possuem o efeito esperado, pois, é encontrado inúmeros problemas 

como, por exemplo, problemas estruturais, falta de manual de Boas Práticas, 

formato dos cardápios que não atendem de forma integral o que consta no contrato, 

entre outros.

Os restaurantes também são avaliados diariamente pela clientela. Cada 

unidade possui em sua saída umas fichinhas coloridas (Verde = Ótima, Amarela = 

Boa, Vermelho = Ruim) e cada cliente coloca na caixinha a cor referente ao que ele 

achou da refeição do dia. Com base nesta avaliação é feito um relatório mensal para 

o MEIOS, que através deste localiza os problemas e  toma as devidas providências. 

Além desta avaliação diária, os Restaurantes Populares e a Nutriti são 

avaliados pela coordenadora do Programa. Estas avaliações, segundo a 

coordenadora, deveriam ser quinzenais, mas como os recursos são poucos e nem 

sempre há transporte disponível, essas supervisões são mensais. 

Para a responsável técnica da Nutriti estas avaliações servem para 

verificar se os requisitos do programa estão sendo atendidos, portanto, se a 

empresa está desenvolvendo um bom trabalho. Segundo a mesma, o fundamental é 

que o comensal esteja satisfeito. Conclui que, por meio de toda essa avaliação, eles 

conseguem imprimir mais qualidade no serviço que prestam. 

A SETHAS não realiza fiscalização sistemática dos restaurantes, pois não 

tem recursos humanos para tal. Segundo a Coordenadora do CODES as duas 
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nutricionistas da SETHAS estão engajadas no Programa do Leite e não possuem 

condições de assumir o Programa Restaurantes Populares. Apenas, quando viajam 

ao interior aproveitam e visitam o Restaurante Popular do interior em questão, e com 

uma maior freqüência visitam o Restaurante do Centro Administrativo, devido à 

maior proximidade.

5.4.7 Pontos positivos e negativos das parcerias 

Com base nesses dados, pode-se concluir que a parceria oferece pontos 

positivos e negativos, visto que a SETHAS não conseguiria fiscalizar os 

Restaurantes Populares. Logo, sua parceria com o MEIOS, soluciona este problema. 

A terceirização da produção das refeições através da parceria com uma empresa 

privada minimiza os problemas burocráticos, facilitando o desenvolvimento do 

Programa. Os pontos negativos encontrados são: o não cumprimento de alguns 

critérios importantes estabelecidos na parceria, refeições que não são vendidas, 

valor nutritivo do cardápio abaixo do valor acordado, poucos recursos para 

desenvolver as fiscalizações necessárias, principalmente, no interior, ausência de 

critérios para diferir a acessibilidade ao Programa e a ausência de preocupações em 

dinamizar a economia local com a atividade de pequenos produtores. 
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6 CONCLUSÃO 

Esta pesquisa buscou responder em que medida a política de Segurança 

Alimentar no Estado do Rio Grande do Norte é viabilizada através do Programa 

Restaurantes Populares. 

Através do levantamento de dados e das análises efetuadas compreende-

se que o Programa Restaurantes Populares na sua formatação original se propõe a 

ser uma política de Segurança Alimentar, mas, apresenta problemas que o 

impossibilitam de cumprir sua meta, tornando-o deficitário como uma política de 

Segurança Alimentar. 

Analisando a questão do acesso, observa-se que é possível que os 

cidadãos mais necessitados não tenham acesso ao programa, pois apenas os que 

chegam aos restaurantes antes de atingir a meta e que possuem o valor monetário 

da refeição podem ser beneficiados pelo programa. Além disso, não há nenhum tipo 

de cadastro para verificação se o usuário do restaurante realmente é uma pessoa 

que necessite do benefício. Outro problema constatado é a falta de divulgação, não 

há nenhum tipo de propaganda dos Restaurantes Populares. Este fato pode estar 

ocasionando o não alcance das metas diárias dos restaurantes e o desperdício dos 

recursos públicos, pois a SETHAS paga à Nutriti o valor da venda do número de 

refeições estipulado em contrato, sendo este alcançado ou não. Portanto, este 

Programa longe de ser uma política de inclusão se transforma em uma política de 

exclusão. 

Outrossim, um dos aspectos que define a segurança alimentar é que a 

provisão de alimentos supra as necessidades nutricionais do individuo. O Programa 

se propõe a fornecer através de sua refeição 60% das necessidades diárias de um 

adulto cujo padrão se refere a 2500 kcal/dia, ou o equivalente a 1500 Kcal/refeição. 

Entretanto, o que se observa é descaso em relação a esta meta, pois não é 

realizada análise nutricional dos cardápios oferecidos, as nutricionistas 

desconhecem qual deve ser o valor nutricional da refeição servida e não cumprem 

fielmente às orientações quanto ao cardápio. Enquanto isso, o MEIOS que é o órgão 

fiscalizador não toma nenhuma medida e, simplesmente, aprova os cardápios 

apresentados, mesmo que estes não sigam as orientações fornecidas por eles 

mesmos. Além de não realizar com eficiência a sua função de fiscalizador, também 

não desenvolve no Programa as atividades de educação nutricional, que são de sua 
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responsabilidade. Mais uma vez encontramos um desperdício dos recursos públicos, 

pois as atividades que estão sendo pagas ao MEIOS não estão sendo realizadas por 

completo.

Além da qualidade nutricional das refeições servidas num programa de 

segurança alimentar deve também existir qualidade higiênico-sanitária na 

preparação das mesmas, visto que a Segurança Alimentar não é apenas a 

disponibilidade de alimentos, mas alimentos de qualidade (higiênico-sanitária e 

nutricional), em quantidade suficiente e de modo permanente. Entretanto, pelos 

problemas identificados, os Restaurantes Populares não garantem alimentos de 

qualidade higiênico-sanitária, comprometendo, assim, o Programa Restaurantes 

Populares como um programa de segurança alimentar. O que se observa é uma 

ineficácia da política pública, evidenciando a necessidade de corrigir as falhas da 

implementação do programa. Sabe-se que seguir todas as normas da ANVISA é 

muitas vezes financeiramente inviável, mas, existem práticas na produção de 

alimentos que envolvem um custo mínimo, como por exemplo, cartazes sobre 

higienização das mãos, de equipamentos ou de hortifrutigranjeiros; utilização de 

telas protetoras nas janelas e aberturas; não colocação de containers diretamente 

no chão, entre outros. Entretanto, o que se observa é um desinteresse em seguir as 

normas por parte da Nutriti e uma negligência por parte do MEIOS em suas 

fiscalizações e avaliações.  

Sobre a produção e comercialização dos alimentos observa-se que a 

meta de venda das refeições não é alcançada em sua totalidade, gerando, como já 

citado, um desperdício dos recursos públicos, visto que o governo paga pela 

totalidade, independente do número de refeições vendidas. Outro problema 

detectado relaciona-se à compra de gêneros que segundo o Programa deveriam ser 

oriundos da agricultura familiar e de pequenos produtores para estimular a economia 

local e gerar emprego e renda. No entanto, quando se analisa o cadastro de 

fornecedores dos Restaurantes Populares verifica-se que apenas três desses 

fornecedores são do Rio Grande do Norte: Dixie Toga Nordeste S.A., Uvifrios Dist. 

Atacadista Ltda e Frigorifico Dubeef Ltda. E estes são os grandes fornecedores do 

Estado. O MEIOS, mais uma vez, é ineficiente quanto à sua função de fiscalização, 

pois deveria verificar se os Restaurantes Populares também funcionam como um 

estímulo para a economia local através da compra de gêneros.
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Na análise do arranjo organizacional conclui-se que as parcerias têm 

aspectos positivos e  negativos. A parceria da SETHAS com o MEIOS torna-se 

importante, pois a SETHAS não conseguiria fiscalizar os Restaurantes Populares. A 

terceirização da produção das refeições, através da parceria com uma empresa 

privada, torna-se uma estratégia interessante para minimizar os problemas 

burocráticos, facilitando o desenvolvimento do Programa.  Entretanto, encontram-se 

nestas parcerias os problemas do não cumprimento, tanto do MEIOS quanto da 

Nutriti,  de critérios importantes estabelecidos na parceria. 

Com base nestes dados pode-se concluir que o Programa Restaurantes 

Populares na sua proposta, trata-se de uma política de Segurança Alimentar, mas 

em sua operacionalização deixa muito a desejar,  a exemplo de outras políticas 

públicas, que entre a formulação e a implementação têm inúmeras dificuldades de 

gestão  a serem superadas. 

O que se observa é uma dificuldade para realização de avaliação da 

política pública. As políticas são implementadas e não existe a fase pós-

implementação, a fase de avaliação. Após cinco anos de existência do Programa 

Restaurantes Populares no Rio Grande do Norte, foram encontradas algumas 

iniciativas de avaliações de alguns aspectos do Programa, mas não houve uma 

avaliação sistemática do Programa como um todo. A questão da falta de recursos 

financeiros é apontada como causa para não realização de avaliações, mas o que 

se observa através dos dados levantados é que existe uma acomodação tanto da 

SETHAS quanto do MEIOS, em desempenharem suas funções. 

A realização da pesquisa apresentou algumas limitações: a existência de 

poucos dados organizados e registrados sobre o Programa; a não permissão para 

observar a preparação dos alimentos por completo, portanto, não sendo possível 

acompanhar as reais práticas utilizadas no preparo dos alimentos, sendo o check-list

completado através da informação fornecida pelo nutricionista da unidade; a 

dificuldade de levantar dados sobre os recursos recebidos pela MEIOS e  Nutriti. 

Outrossim, dada a limitação de tempo não foi feita  uma avaliação sobre o perfil dos 

usuários e sua satisfação bem como não se identificou no entorno dos restaurantes 

os pequenos produtores com capacidade de atender às demandas de produtos 

alimentícios e o potencial de geração de emprego e renda decorrente dessa opção.  

Recomenda-se, assim, a realização de outros estudos que possam suprir 

essas lacunas. De igual importância seria a realização de estudos comparativos do 
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Programa Restaurantes Populares do Rio Grande do Norte com o programa de 

outros estados.

Apesar das limitações, consideramos que a pesquisa atingiu os objetivos 

propostos e permitiu avaliar a política de Segurança Alimentar implementada através 

dos Restaurantes Populares no Rio Grande do Norte, trazendo contribuições para o 

seu exame do ponto de vista da eficácia da política pública.
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APÊNDICES  
APÊNDICE 1 – Roteiro de entrevista com representante da SETHAS

Arranjo Organizacional: SETHAS, MEIOS e Nutriti 
01. Como se dá a relação de responsabilidades entre SETHAS, MEIOS e Nutriti? 

02. Qual o papel e as responsabilidades da SETHAS? 

03. Quais são as competências de decisão para viabilizar o Restaurante Popular? 

04. Qual a origem dos recursos envolvidos? 

05. Qual a distribuição dos recursos em termos de alocação? Informar em 

percentual

a) Local 

b) Divulgação

c) Equipamento e 

utensílios

d) Gêneros alimentícios 

e) Material de Limpeza 

f) Outros  

06. Como o programa Restaurante Popular é avaliado? 

a) Não há nenhum tipo de avaliação; 

b) Por observação; 

c) Por preenchimento de check-list; 

d) Por degustação; 

e) Por entrevista com os comensais; 

f) Outro: ___________________________________

07. Com que freqüência o Restaurante Popular é avaliado? 

a) Anual

b) Semestral 

c) Trimestral 

d) Mensal 

08. Para que serve a avaliação?  

09. Quem faz essa avaliação? 

10. Quais as vantagens e desvantagens em terceirizar a produção das 

refeições?
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11. Quais os critérios para seleção da empresa que produz os alimentos?

a) processo dispensa de licitação 

b) convite às empresas 

c) pregão  

d) outras formas: ____________________________________________ 

12. Quais as exigências feitas a Nutriti quanto ao tipo de cardápio?

13. Quais as exigências feitas a Nutriti quanto a quantidade a ser servida? 

14. Como a nutriti é avaliada?  

a) Não há nenhum tipo de avaliação;

b) Por observação;

c) Por preenchimento de check-list;

d) Por degustação; 

e) Por entrevista com os comensais; 

f) Outro: ___________________________________

15. Com que freqüência a Nutriti é avaliada? 

a) Anual  

b) Semestral 

c) Trimestral 

d) Mensal 

16. Para que serve a avaliação?  

17. Quem faz essa avaliação? 

Acesso
18. Como você avalia o Restaurante Popular? 

a) Excelente 

b) Bom 

c) Regular 

d) Ruim 

e) Péssimo  

19. Quais os critérios de acesso aos Restaurantes Populares? 

a) Ter uma renda mínima estipulado pelo programa. 



109

b) Trabalhar no comércio próximo ao restaurante. 

c) Estar desempregado. 

d) Não há critério, qualquer pessoa pode ter acesso. 

e) Moradores de rua  

f) Indicação política  

g) Outro: __________________________________

20. Há limites de acesso no restaurante?  

a) Não há limites de acesso 

b) O limite é quando termina o horário de funcionamento ou acabam 

as refeições 

c) O acesso é apenas para os moradores e trabalhadores do bairro 

em que se encontra o restaurante. 

d) O acesso é apenas para as pessoas cadastradas pelo Governo. 

21. Como são verificadas as condições de acesso?  

22. Há algum tipo de cadastro? 

a) Sim. Qual a finalidade?  b) Não 

23. Qual a freqüência de renovação do cadastro? 

a) Semestral 

b) Anual 

c) Outro _____________ 

24. Há uma política de ampliação do acesso? Em que consiste?  

25. Quais os dias de funcionamento dos restaurantes? 

a) Segunda a sexta, com exceção dos feriados.  

b) Segunda a sexta, independente dos feriados.

c) Segunda a sábado, com exceção dos feriados 

d) Segunda a sábado, independente dos feriados. 

e) Todos os dias, com exceção dos feriados. 

f) Todos os dias, independente dos feriados. 

g) Outro ____________________________________

26. Um mesmo usuário pode freqüentar o restaurante em todos os dias de 

funcionamento?  

a) Sim b) Não 
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27. Como o restaurante Popular é divulgado?  

a) Não é feito propaganda do Restaurante Popular; 

b) Por propaganda em televisão; 

c) Por propaganda em jornal; 

d) Por propaganda em rádio; 

e) Por panfletagem 

Outro: ___________________________________________ 
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APÊNDICE 2 – Roteiro de entrevista com representante do MEIOS. 

Acesso
01. Como você avalia o Restaurante Popular? 

a) Excelente 

b) Bom 

c) Regular 

d) Ruim 

e) Péssimo  

02. Quais os critérios de acesso aos Restaurantes Populares? 

a) Ter uma renda mínima estipulado pelo programa. 

b) Trabalhar no comércio próximo ao restaurante. 

c) Estar desempregado. 

d) Não há critério, qualquer pessoa pode ter acesso. 

e) Moradores de rua  

f) Indicação política  

g) Outro: __________________________________

03. Há limites de acesso no Restaurante? 

a) Não há limites de acesso 

b) O limite é quando termina o horário de funcionamento ou acabam 

as refeições 

c) O acesso é apenas para os moradores e trabalhadores do bairro 

em que se encontra o restaurante. 

d) O acesso é apenas para as pessoas cadastradas pelo Governo. 

04. Como são verificadas as condições de acesso?  

05. Há algum tipo de cadastro? 

a) Sim. Qual a 

finalidade?

b) Não 

06. Qual a freqüência de renovação do cadastro? 

a) Semestral 

b) Anual 

c) Outro _____________ 

07. Há uma política de ampliação do acesso? Em que consiste?  
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08. Quais os dias de funcionamento dos restaurantes? 

a) Segunda a sexta, com exceção dos feriados.  

b) Segunda a sexta, independente dos feriados.  

c) Segunda a sábado, com exceção dos feriados 

d) Segunda a sábado, independente dos feriados. 

e) Todos os dias, com exceção dos feriados. 

f) Todos os dias, independente dos feriados. 

g) Outro ____________________________________ 

09. Um mesmo usuário pode freqüentar o restaurante em todos os dias de 

funcionamento? 

a) Sim b) Não 

10. Como o Restaurante Popular é divulgado? 

a) Não é feito propaganda do Restaurante Popular; 

b) Por propaganda em televisão; 

c) Por propaganda em jornal; 

d) Por propaganda em rádio; 

e) Por panfletagem 

f) Outro: ___________________________________________

Arranjo Organizacional: SETHAS, MEIOS e Nutriti 
11. Como se dá a relação de responsabilidades entre SETHAS, MEIOS e 

Nutriti?

12. Qual o papel e as responsabilidades do MEIOS? 

13. Quais são as competências de decisão para viabilizar o Restaurante 

Popular?

14. Qual a origem dos recursos envolvidos? 
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15. Qual a distribuição dos recursos em termos de alocação? Informar em 

percentual. 

a) Local 

b) Divulgação 

c) Propaganda 

d) Equipamento e 

utensílios

e) Gêneros alimentícios 

f) Material de Limpeza 

16. Como o programa Restaurante Popular é avaliado? 

a) Não há nenhum tipo de avaliação; 

b) Por observação; 

c) Por preenchimento de check-list;

d) Por degustação; 

e) Por entrevista com os comensais; 

f) Outro: ___________________________________

17. Com que freqüência o Restaurante Popular é avaliado? 

a) Anual

b) Semestral 

c) Trimestral 

d) Mensal 

e) Semanal 

f) Diária 

g)Outro ______________ 

18. Para que serve a avaliação?  

19. Quem faz essa avaliação? 

Alimentos de qualidade (Nutricionais e Higiênico-sanitário)
20. A refeição dos Restaurantes Populares tem por meta atender quanto da 

necessidade nutricional diária de seu público? 

21. Como é avaliado se a quantidade servida supre a necessidade 

nutricional dos usuários? 

22. Quem elabora os cardápios? 
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23. Quem estabelece os per capitas?

24. Há cardápio diferenciado para pessoas com doenças dietoterápicas? 

( ) Sim      ( ) Não  
25. Como é realizado o controle? 

26. É realizado algum trabalho de educação nutricional com os clientes? 

( ) Sim      ( ) Não  
27. Em que consiste este trabalho? 

28. É exigido que a empresa contratada possua certificado de Boas Práticas 

de Fabricação do PAS (Programa Alimentos Seguros)?

( ) Sim      ( ) Não  

Produção e comercialização de alimentos 
29.  O MEIOS tem alguma influência quanto a seleção dos fornecedores?

( ) Sim      ( ) Não  

30. Quais são as influências? 
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APÊNDICE 3 – Roteiro de entrevista com o responsável técnico da Nutriti

Alimentos de qualidade (Nutricionais e Higiênico-sanitário)
01. A refeição dos Restaurantes Populares tem por meta atender quanto da 

necessidade nutricional diária de seu público? 

02. Como é avaliado se a quantidade servida supre a necessidade 

nutricional dos usuários? 

03. Quem formula os cardápios? 

04. Quem estabelece os per capitas?

05. Há cardápio diferenciado para pessoas com doenças dietoterápicas? 

( ) Sim      ( ) Não  
06. Como é realizado o controle? 

07. É realizado algum trabalho de educação nutricional com os clientes? 

( ) Sim      ( ) Não  
08. Em que consiste este trabalho? 

09. Possuem certificado de Boas Práticas de Fabricação do PAS (Programa 

Alimentos Seguros)?

( ) Sim      ( ) Não  

Produção e comercialização de alimentos 
10. Quais são os fornecedores desta UAN? 

11. Possui cadastro de fornecedores? 

12. Quais os tipos de produtos comercializados? 

a. Frutas e Verduras 

b. Carnes 

c. Cereais 

d. Enlatados 



116

e. Polpas de Fruta 

f. Condimentos 

g. Outros: ---------------------------------

13. Qual o volume de refeições produzidas? 

a. Até 100 refeições 

b. 100 a 200 refeições 

c. 200 a 300 refeições 

d. 300 a 500 refeições 

e. 500 a 1000 refeições 

f. 1000 a 1500 refeições 

g. Outro: -----------------------

14. Qual a periodicidade das compras? 

a. Semanal 

b. Quinzenal 

c. Mensal 

d. Outro: _____________ 

15. Quais os critérios para seleção dos fornecedores? Por ordem de 

importância.

a. Preço 

b. Prazo de pagamento 

c. Qualidade dos produtos 

d. Marca 

e. Outro: __________ 

16. Quais os critérios para seleção dos produtos? Por ordem de 

importância.

a. Preço 

b. Qualidade 

c. Marca 

d. Rendimento 

e. Outro: ______________ 

17. Há exigências de qualidade para seleção dos produtos? Quais? 

18. Algum fornecedor deixa de atender as exigências? 
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Arranjo Organizacional: SETHAS, MEIOS e Nutriti 
19. Quais as vantagens e desvantagens em ser uma empresa terceirizada? 

20. Como foi a seleção dessa empresa para produção das refeições? 

21. Como o serviço da Nutriti é avaliado? 

a. Não há nenhum tipo de avaliação; 

b. Por observação; 

c. Por preenchimento de check-list;

d. Por degustação; 

e. Por entrevista com os comensais; 

f. Outro: ___________________________________

22. Com que freqüência a Nutriti é avaliada? 

a) Anual

b) Semestral 

c) Trimestral 

d) Mensal

23. Para que serve a avaliação?  

24. Quem faz essa avaliação? 

25. Quais as exigências feitas a Nutriti quanto ao tipo de cardápio?

26. Quais as exigências feitas a Nutriti quanto à quantidade a ser servida? 

27. Como se dá a relação de responsabilidades entre SETHAS, MEIOS e 

Nutriti?

28. Qual o papel e as responsabilidades da Nutriti? 

29. De quem são as competências de decisão para viabilizar o Restaurante 

Popular?

30. Qual a origem dos recursos envolvidos? 

31. Qual a distribuição dos recursos em termos de alocação? Informar em 

percentual. 

a) Local 

b) Acesso 

c) Propaganda 

d) Equipamento e 

utensílios

e) Gêneros alimentícios 

f) Material de Limpeza 

32. Quais são as responsabilidades da empresa e quais são as do Governo 

em relação aos investimentos em: 

Prédio (aluguel ou compra)      ( ) Nutriti ( ) Governo 
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Edificações  ( ) Nutriti ( ) Governo 
Aquisição de equipamentos            ( ) Nutriti ( ) Governo 
Manutenção de equipamentos    ( ) Nutriti  ( ) Governo 
Aquisição de panelas e utensílios     ( ) Nutriti  ( ) Governo 
Aquisição de material de higienização               ( ) Nutriti  ( ) Governo 

33. Como o programa Restaurante Popular é avaliado? 

a. Não há nenhum tipo de avaliação; 

b. Por observação; 

c. Por preenchimento de check-list; 

d. Por degustação; 

e. Por entrevista com os comensais; 

f. Outro: ___________________________________

34. Com que freqüência o Restaurante Popular é avaliado? 

a) Anual

b) Semestral 

c) Trimestral 

d) Mensal 

35. Para que serve a avaliação?  

36. Quem faz essa avaliação? 
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APÊNDICE 4 – Planilha de Cardápios Servidos

CARDÁPIO (Data: _________ ) 
PREPARAÇÕES PER CAPITA 

(g/ml)
PREPARAÇÕES PER CAPITA 

(g/ml)
Salada   Arroz  
    
    
    
    
Farofa    
    

Feijão
    
    
    
    
Preparação 1    
    
    
    
    
    
    
    
    

Suco
    

Sobremesa
Preparação 2     
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APÊNDICE 6 – Planilha de Verificação da Qualidade Nutricional dos Cardápios 
Servidos

Cardápio (Data: ______) 

Nutrientes Unid.
Recomendação  

Diária
Opção

A
Adeq Opção 

B
Adeq.

VCT Kcal 2500
Proteína g 50 
Vitamina A mcg 800   
Vitamina D mcg 5   
Vitamina C mcg 60   
Tiamina  mg 1,4   
Riboflavina mg 1,6   
Niacina mg 18   
Vitamina 
B6

mg 2   

Cálcio mg 800   
Ferro mg 14   
Magnésio mg 300   
Zinco mg 15   
Iodo mcg 150   



APÊNDICE 7 – Análise Nutricional 
Cardápio 01 

OPÇÃO A                  
Preparações Pl Kcal Prot Carb Lip Vit A Vit D Vit C B1 B2 Niacina B6 Ca Fe Mg Zn Iodo 
Salada Aromática    

               

Alface 6,10 0,79 0,06 0,06 0,01 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,01 0,00 1,16 0,03 0,55 0,01 0,20 
Repolho 26,75 6,69 0,39 1,46 0,07 3,56 nd 8,61 0,01 0,01 nd 0,03 12,57 0,16 4,01 0,05 nd 
Orégano 0,08 0,24 0,01 0,05 0,01 0,55 0,00 0,05 0,00 tr 0,00 tr 1,26 0,04 0,22 0,00 tr 
Farofa de Cebola                   
Farinha de Mandioca 32,70 115,76 0,56 28,25 0,10 nd nd 4,58 0,03 0,02 0,52 nd 19,95 1,01 nd nd nd 
Óleo 1,03 9,11 0,00 0,00 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tr 
Cebola 0,64 0,24 0,01 0,06 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,06 0,00 0,01 
Sal 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,01 0,00 tr 
Colorau 0,10 0,33 0,01 0,08 0,00 0,06 nd 0,01 0,00 0,00 0,00 nd 0,12 0,01 nd nd nd 
Lasanha de Frango                   

Peito de Frango  67,49 116,08 14,11 0,00 6,25 16,20 0,20 0,67 0,04 0,06 6,69 0,36 7,42 0,50 16,87 0,54 tr 
Macarrão para lasanha 35,71 131,77

4,46 26,85 0,43 nd nd nd 0,03 0,02 0,61 nd 9,64 0,46 nd nd nd 

Queijo Mussarela 2,86 8,04 0,55 0,06 0,62 6,89 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 14,79 0,01 0,53 0,06 nd 
Margarina 2,86 21,16 0,00 0,00 2,35 12,01 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 
Cebola 9,45 3,59 0,11 0,82 0,02 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,01 0,01 1,89 0,02 0,95 0,02 0,19 
Leite 4,29 2,63 0,14 0,20 0,14 1,33 0,04 0,04 0,00 0,01 0,00 0,00 5,11 0,00 0,57 0,02 0,99 
Farinha de Trigo 4,29 15,92 0,40 3,33 0,06 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,05 0,01 6,01 0,09 0,86 0,03 0,00 
Polpa de Tomate 3,00 2,16 0,06 0,48 0,03 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 
Alho 0,71 1,06 0,05 0,24 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,01 1,29 0,01 0,18 0,01 tr 



 

Pimentão 2,58 0,70 0,02 0,01 0,00 1,63 0,00 2,30 0,00 0,00 0,01 0,01 0,23 0,01 0,26 0,00 0,03 
Colorau 0,57 1,90 0,04 0,45 0,03 0,34 nd 0,04 0,00 0,00 0,01 nd 0,68 0,03 nd nd nd 
Arroz                  
Arroz 61,54 224,62 4,39 49,23 0,41 0,00 0,00 0,00 0,36 0,03 2,58 0,10 17,23 2,66 15,39 0,68 tr 
Cebola 0,48 0,18 0,01 0,04 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,05 0,00 0,01 
Alho 0,19 0,28 0,01 0,06 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 0,05 0,00 tr 
Sal 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,02 0,00 tr 
Colorau 0,38 1,27 0,03 0,30 0,02 0,23 nd 0,03 0,00 0,00 0,01 nd 0,46 0,02 nd nd nd 
Feijão                  
Feijão 65,58 221,00 14,76 40,20 0,70 0,52 0,00 2,95 0,40 0,14 1,38 0,26 54,43 4,39 90,50 1,84 tr 
Sal 1,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 0,03 0,00 tr 
Jerimum 23,61 4,72 0,17 1,15 0,02 252,74 0,00 1,34 0,01 0,02 0,10 0,01 3,77 0,14 2,19 0,06 tr 
Alho 0,38 0,57 0,02 0,13 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,01 0,10 0,00 tr 
Pimenta do Reino 0,08 0,20 0,01 0,05 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,02 0,16 0,00 tr 
Óleo  1,03 9,11 0,00 0,00 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tr 
Cebola 0,95 0,36 0,01 0,08 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,10 0,00 0,02 
Pimentão 0,77 0,21 0,01 0,00 0,00 0,49 0,00 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,08 0,00 0,01 
Cebolinha 0,31 0,09 0,01 0,01 0,00 1,35 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,13 0,00 tr 
Coentro 0,25 0,70 0,05 0,13 0,01 5,00 0,00 1,42 0,00 0,00 0,03 tr 3,13 0,11 1,74 tr tr 
Suco de fruta (Abacaxi) 300,00 165,15 0,33 42,42 0,36 1,97 0,00 13,22 0,08 0,04 0,36 0,08 9,98 0,35 13,85 0,13 tr 

Rapadura 20,00 74,00 0,00 18,24 0,00 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 
TOTAL  1140,64 40,79 214,45 13,70 304,90 0,25 37,51 0,99 0,37 12,41 0,88 174,00 10,10 149,43 3,45 1,45 

   163,15 857,80 123,32             
     1144,28             



OPÇÃO B                  
Salada Aromática  Pl Kcal 

Prot Carb Lip Vit A Vit D Vit C B1 B2 Niacina B6 Ca Fe Mg Zn Iodo 

Alface 6,10 0,79 0,06 0,06 0,01 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,01 0,00 1,16 0,03 0,55 0,01 0,20 
Repolho 26,75 6,69 0,39 1,46 0,07 3,56 nd 8,61 0,01 0,01 nd 0,03 12,57 0,16 4,01 0,05 nd 
Orégano 0,08 0,24 0,01 0,05 0,01 0,55 0,00 0,05 0,00 tr 0,00 tr 1,26 0,04 0,22 0,00 tr 
Farofa de Cebola    

               

Farinha de Mandioca 32,70 115,76 
0,56 28,25 0,10 nd nd 4,58 0,03 0,02 0,52 nd 19,95 1,01 nd nd nd 

Óleo 1,03 9,11 0,00 0,00 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tr 
Cebola 0,64 0,24 0,01 0,06 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,06 0,00 0,01 
Sal 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,01 0,00 tr 
Colorau 0,10 0,33 0,01 0,08 0,00 0,06 nd 0,01 0,00 0,00 0,00 nd 0,12 0,01 nd nd nd 
Cozido Misto                  
Carne 135,14 283,24 27,42 0,00 18,42 0,00 0,30 0,00 0,11 0,26 3,86 0,40 11,01 3,01 28,02 5,74 tr 
Lingüiça Toscana 5,41 369,00 19,70 1,04 31,20 0,00 2,70 1,70 0,74 0,25 4,52 0,33 32,00 1,26 17,00 2,51 nd 
Charque 10,81 47,67 4,54 tr 3,13 tr nd tr 0,01 0,10 0,30 nd 10,05 1,05 nd nd nd 
Chuchu 16,25 3,90 0,10 0,83 0,08 0,76 0,00 1,30 0,00 0,01 0,07 0,02 2,11 0,04 1,95 0,05 tr 
Jerimum 9,40 1,88 0,07 0,46 0,01 100,63 0,00 0,53 0,00 0,01 0,04 0,00 1,50 0,06 0,87 0,02 tr 
Sal 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,00 0,05 0,00 tr 
Pimenta do Reino 0,11 0,28 0,01 0,07 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,03 0,21 0,00 tr 
Colorau 0,54 1,80 0,04 0,42 0,02 0,32 nd 0,04 0,00 0,00 0,01 nd 0,65 0,03 nd nd nd 
Alho 0,81 1,21 0,05 0,27 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,01 0,01 1,47 0,01 0,20 0,01 tr 
Extrato de tomate 2,16 1,56 

0,04 0,35 0,02 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 



Arroz                  
Arroz 61,54 224,62 4,39 49,23 0,41 0,00 0,00 0,00 0,36 0,03 2,58 0,10 17,23 2,66 15,39 0,68 tr 
Cebola 0,48 0,18 0,01 0,04 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,05 0,00 0,01 
Alho 0,19 0,28 0,01 0,06 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 0,05 0,00 tr 
Sal 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,02 0,00 tr 
Colorau 0,38 1,27 0,03 0,30 0,02 0,23 nd 0,03 0,00 0,00 0,01 nd 0,46 0,02 nd nd nd 
Feijão                  
Feijão 65,58 221,00 14,76 40,20 0,70 0,52 0,00 2,95 0,40 0,14 1,38 0,26 54,43 4,39 90,50 1,84 tr 
Sal 1,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 0,03 0,00 tr 
Jerimum 23,61 4,72 0,17 1,15 0,02 252,74 0,00 1,34 0,01 0,02 0,10 0,01 3,77 0,14 2,19 0,06 tr 
Alho 0,38 0,57 0,02 0,13 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,01 0,10 0,00 tr 
Pimenta do Reino 0,08 0,20 0,01 0,05 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,02 0,16 0,00 tr 
Óleo  1,03 9,11 0,00 0,00 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tr 
Cebola 0,95 0,36 0,01 0,08 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,10 0,00 0,02 
Pimentão 0,77 0,21 0,01 0,00 0,00 0,49 0,00 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,08 0,00 0,01 
Cebolinha 0,31 0,09 0,01 0,01 0,00 1,35 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,13 0,00 tr 
Coentro 0,25 0,70 0,05 0,13 0,01 5,00 0,00 1,42 0,00 0,00 0,03 tr 3,13 0,11 1,74 tr tr 
Suco de fruta 
(Abacaxi) 

300,00 165,15 
0,33 42,42 0,36 1,97 0,00 13,22 0,08 0,04 0,36 0,08 9,98 0,35 13,85 0,13 tr 

Rapadura 20,00 74,00 0,00 18,24 0,00 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 
TOTAL  1546,17 72,81 185,44 56,68 368,23 3,00 37,45 1,76 0,90 13,82 1,25 186,86 14,46 177,53 11,11 0,25 

   291,25 741,77 510,10             
     1543,12             
 



Cardápio 02 
Opção A                  
 Pl Kcal Prot Carb Lip Vit A Vit D Vit C B1 B2 B3 B6 Ca Fe Mg Zn Iodo 
Salada Verde e Rosa                  
Alface 6,10 0,79 0,06 0,06 0,01 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,01 0,00 1,16 0,03 0,55 0,01 0,20 
Repolho 20,06 5,02 0,29 1,09 0,05 2,67 nd 6,46 0,01 0,01 nd 0,02 9,43 0,12 3,01 0,04 nd 
Beterraba 5,78 2,49 0,09 0,55 0,01 0,22 0,00 0,28 0,00 0,00 0,02 0,00 0,92 0,05 1,33 0,02 tr 
Legumes Refogados                   
Cenoura 3,80 1,71 0,04 0,40 0,01 93,29 0,00 0,09 0,00 0,00 0,02 0,01 1,18 0,02 0,49 0,01 tr 
Jerimum 61,50 12,29 0,45 3,00 0,05 658,36 0,00 3,49 0,02 0,05 0,26 0,03 9,82 0,38 5,70 0,14 tr 
Chuchu 15,30 3,67 0,09 0,78 0,07 0,72 0,00 1,22 0,00 0,01 0,06 0,02 1,99 0,03 1,84 0,05 tr 
Beterraba 7,70 3,31 0,12 0,74 0,01 0,29 0,00 0,38 0,00 0,00 0,03 0,01 1,23 0,06 1,77 0,03 tr 
Batata Inglesa 15,50 12,25 0,32 2,79 0,02 0,00 0,00 3,05 0,01 0,01 0,23 0,04 1,09 0,12 3,26 0,06 tr 
Margarina 0,50 3,70 0,00 0,00 0,41 2,10 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 
Cebola 1,50 0,57 0,02 0,13 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,15 0,00 0,03 
Cebolinha 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 tr 
Coentro 0,02 0,06 0,00 0,01 0,00 0,40 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 tr 0,25 0,01 0,14 tr tr 
Frango a milanesa 100,00 233,06 23,97 10,87 9,98 14,27 0,29 0,15 0,06 0,11 10,29 0,47 17,19 1,06 22,54 0,83 2,71 
Arroz                  
Arroz 61,54 224,62 4,39 49,23 0,41 0,00 0,00 0,00 0,36 0,03 2,58 0,10 17,23 2,66 15,39 0,68 tr 
Cebola 0,48 0,18 0,01 0,04 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,05 0,00 0,01 
Alho 0,19 0,28 0,01 0,06 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 0,05 0,00 tr 
Sal 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,02 0,00 tr 
Colorau 0,38 1,27 0,03 0,30 0,02 0,23 nd 0,03 0,00 0,00 0,01 nd 0,46 0,02 nd nd nd 
Feijão                  
Feijão 65,58 221,00 14,76 40,20 0,70 0,52 0,00 2,95 0,40 0,14 1,38 0,26 54,43 4,39 90,50 1,84 tr 



 

Sal 1,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 0,03 0,00 tr 
Jerimum 23,61 4,72 0,17 1,15 0,02 252,74 0,00 1,34 0,01 0,02 0,10 0,01 3,77 0,14 2,19 0,06 tr 
Alho 0,38 0,57 0,02 0,13 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,01 0,10 0,00 tr 
Pimenta do Reino 0,08 0,20 0,01 0,05 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,02 0,16 0,00 tr 
Óleo  1,03 9,11 0,00 0,00 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tr 
Cebola 0,95 0,36 0,01 0,08 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,10 0,00 0,02 
Pimentão 0,77 0,21 0,01 0,00 0,00 0,49 0,00 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,08 0,00 0,01 
Cebolinha 0,31 0,09 0,01 0,01 0,00 1,35 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,13 0,00 tr 
Coentro 0,25 0,70 0,05 0,13 0,01 5,00 0,00 1,42 0,00 0,00 0,03 tr 3,13 0,11 1,74 tr tr 
Suco de fruta (Polpa Caju)* 34,00 12,58 0,17 3,20 0,07 nd nd 40,70 tr 0,01 0,77 tr 0,34 0,03 2,38 0,03 nd 
Doce Cristalizado 20,00 79,00 0,00 20,00 0,00 nd nd nd nd nd nd nd 0,00 0,00 nd nd nd 
TOTAL  833,81 45,12 135,01 12,89 1032,75 0,29 63,16 0,89 0,40 15,80 0,98 126,61 9,29 153,69 3,81 2,98 

* TACO   180,49 540,06 116,04             
     836,58             



Cardápio 03 
Opção A                  
Preparações Pl Kcal Prot Carb Lip Vit A Vit D Vit C B1 B2 B3 B6 Ca Fe Mg Zn Iodo 
Couve Mista                  
Couve 8,11 2,60 0,15 0,46 0,03 60,01 0,00 3,33 0,00 0,01 0,04 0,01 5,84 0,07 1,46 0,02 tr 
Repolho 50,18 12,55 0,73 2,73 0,14 6,67 nd 16,16 0,03 0,02 nd 0,05 23,58 0,30 7,53 0,09 nd 
Margarina 0,19 1,41 0,00 0,00 0,16 0,80 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 
Sal 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,01 0,00 tr 
Cebola 0,31 0,12 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,03 0,00 0,01 
Colorau 0,08 0,27 0,01 0,06 0,00 0,05 nd 0,01 0,00 0,00 0,00 nd 0,10 0,00 nd nd nd 
Farofa com Cenoura                   
Farinha de Mandioca 32,69 115,72 0,56 28,24 0,10 nd nd 4,58 0,03 0,02 0,52 nd 19,94 1,01 nd nd nd 
Óleo 1,03 9,11 0,00 0,00 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tr 
Cebola 0,64 0,24 0,01 0,06 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,06 0,00 0,01 
Sal 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,01 0,00 tr 
Colorau 0,10 0,33 0,01 0,08 0,00 0,06 nd 0,01 0,00 0,00 0,00 nd 0,12 0,01 nd nd nd 
Cenoura 2,94 1,32 0,03 0,31 0,01 72,18 0,00 0,07 0,00 0,00 0,01 0,01 0,91 0,02 0,38 0,01 tr 
Empanado de Frango                  
Steak Sadia** 130,00 348,00 14,00 31,00 18,00 nd nd nd nd nd nd nd nd 1,30 nd nd nd 
Cebola 0,50 0,19 0,01 0,04 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,05 0,00 0,01 
Óleo 1,00 8,84 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tr 
Arroz                  
Arroz 61,54 224,62 4,39 49,23 0,41 0,00 0,00 0,00 0,36 0,03 2,58 0,10 17,23 2,66 15,39 0,68 tr 
Cebola 0,48 0,18 0,01 0,04 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,05 0,00 0,01 
Alho 0,19 0,28 0,01 0,06 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 0,05 0,00 tr 



Sal 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,02 0,00 tr 
Colorau 0,38 1,27 0,03 0,30 0,02 0,23 nd 0,03 0,00 0,00 0,01 nd 0,46 0,02 nd nd nd 
Feijão                  
Feijão 65,58 221,00 14,76 40,20 0,70 0,52 0,00 2,95 0,40 0,14 1,38 0,26 54,43 4,39 90,50 1,84 tr 
Sal 1,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 0,03 0,00 tr 
Jerimum 23,61 4,72 0,17 1,15 0,02 252,74 0,00 1,34 0,01 0,02 0,10 0,01 3,77 0,14 2,19 0,06 tr 
Alho 0,38 0,57 0,02 0,13 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,01 0,10 0,00 tr 
Pimenta do Reino 0,08 0,20 0,01 0,05 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,02 0,16 0,00 tr 
Óleo  1,03 9,11 0,00 0,00 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tr 
Cebola 0,95 0,36 0,01 0,08 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,10 0,00 0,02 
Pimentão 0,77 0,21 0,01 0,00 0,00 0,49 0,00 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,08 0,00 0,01 
Cebolinha 0,31 0,09 0,01 0,01 0,00 1,35 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,13 0,00 tr 
Coentro 0,25 0,70 0,05 0,13 0,01 5,00 0,00 1,42 0,00 0,00 0,03 tr 3,13 0,11 1,74 tr tr 
Suco de fruta (Manga)* 34,00 16,32 0,14 4,25 0,07 nd nd 8,47 tr 0,02 tr 0,01 2,38 0,03 3,06 0,03 nd 

Laranja 350,00 164,50 3,29 41,30 0,42 71,75 0,00 186,20 0,32 0,14 0,98 0,21 140,00 0,35 35,00 0,25 tr 
TOTAL  1144,82 38,41 199,95 23,15 471,87 0,00 225,78 1,14 0,41 5,67 0,67 275,03 10,47 158,11 2,98 0,07 

* TACO   153,62 799,80 208,38             
** Rotulo     1161,80             
 



Opção B                  
 Pl Kcal Prot Carb Lip Vit A Vit D Vit C B1 B2 B3 B6 Ca Fe Mg Zn Iodo 
Salada Verde e Rosa                  
Alface 6,10 0,79 0,06 0,06 0,01 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,01 0,00 1,16 0,03 0,55 0,01 0,20 
Repolho 20,06 5,02 0,29 1,09 0,05 2,67 nd 6,46 0,01 0,01 nd 0,02 9,43 0,12 3,01 0,04 nd 
Beterraba 5,78 2,49 0,09 0,55 0,01 0,22 0,00 0,28 0,00 0,00 0,02 0,00 0,92 0,05 1,33 0,02 tr 
Legumes Refogados                   
Cenoura 3,80 1,71 0,04 0,40 0,01 93,29 0,00 0,09 0,00 0,00 0,02 0,01 1,18 0,02 0,49 0,01 tr 
Jerimum 61,50 12,29 0,45 3,00 0,05 658,36 0,00 3,49 0,02 0,05 0,26 0,03 9,82 0,38 5,70 0,14 tr 
Chuchu 15,30 3,67 0,09 0,78 0,07 0,72 0,00 1,22 0,00 0,01 0,06 0,02 1,99 0,03 1,84 0,05 tr 
Beterraba 7,70 3,31 0,12 0,74 0,01 0,29 0,00 0,38 0,00 0,00 0,03 0,01 1,23 0,06 1,77 0,03 tr 
Batata Inglesa 15,50 12,25 0,32 2,79 0,02 0,00 0,00 3,05 0,01 0,01 0,23 0,04 1,09 0,12 3,26 0,06 tr 
Margarina 0,50 3,70 0,00 0,00 0,41 2,10 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 
Cebola 1,50 0,57 0,02 0,13 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,15 0,00 0,03 
Cebolinha 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 tr 
Coentro 0,02 0,06 0,00 0,01 0,00 0,40 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 tr 0,25 0,01 0,14 tr tr 
Carne Moída com Salsicha                  
Carne Moída (Crua) 77,77 227,48 21,19 0,00 15,19 0,00 0,23 0,00 7,79 0,29 5,04 tr 9,35 2,14 17,14 4,53 tr 
Salsicha 33,33 106,66 3,77 0,85 9,08 0,00 0,30 8,67 0,07 0,04 0,88 0,04 3,67 0,39 3,33 0,62 tr 
Cebola 2,11 0,80 0,02 0,18 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 0,00 0,21 0,00 0,04 
Pimentão 4,00 1,08 0,04 0,02 0,01 2,53 0,00 3,57 0,00 0,00 0,02 0,01 0,36 0,02 0,40 0,00 0,04 
Alho 1,66 2,47 0,11 0,55 0,01 0,00 0,00 0,52 0,00 0,00 0,01 0,02 3,00 0,03 0,42 0,02 tr 
Colorau 0,55 1,84 0,04 0,43 0,03 0,33 nd 0,04 0,00 0,00 0,01 nd 0,66 0,03 nd nd nd 
Extrato de tomate 4,44 3,20 0,09 0,71 0,04 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 
Sal 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,01 0,00 tr 
Cebolinha 0,89 0,27 0,03 0,04 0,01 3,87 0,00 0,52 0,00 0,00 0,01 0,00 0,82 0,01 0,37 0,00 tr 



 

Coentro 0,72 2,01 0,16 0,37 0,03 14,40 0,00 4,10 0,01 0,01 0,08 tr 9,01 0,31 5,02 tr tr 
Pimenta do Reino 0,89 255,00 10,90 64,80 3,26 19,00 0,00 0,00 0,11 0,24 1,14 0,00 437,00 28,90 194,00 1,42 tr 
Cenoura  16,96 7,63 0,19 1,78 0,03 416,37 0,00 0,39 0,01 0,01 0,09 0,04 5,26 0,11 2,20 0,05 tr 
Arroz                  
Arroz 61,54 224,62 4,39 49,23 0,41 0,00 0,00 0,00 0,36 0,03 2,58 0,10 17,23 2,66 15,39 0,68 tr 
Cebola 0,48 0,18 0,01 0,04 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,05 0,00 0,01 
Alho 0,19 0,28 0,01 0,06 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 0,05 0,00 tr 
Sal 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,02 0,00 tr 
Colorau 0,38 1,27 0,03 0,30 0,02 0,23 nd 0,03 0,00 0,00 0,01 nd 0,46 0,02 nd nd nd 
Feijão                  
Feijão 65,58 221,00 14,76 40,20 0,70 0,52 0,00 2,95 0,40 0,14 1,38 0,26 54,43 4,39 90,50 1,84 tr 
Sal 1,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 0,03 0,00 tr 
Jerimum 23,61 4,72 0,17 1,15 0,02 252,74 0,00 1,34 0,01 0,02 0,10 0,01 3,77 0,14 2,19 0,06 tr 
Alho 0,38 0,57 0,02 0,13 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,01 0,10 0,00 tr 
Pimenta do Reino 0,08 0,20 0,01 0,05 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,02 0,16 0,00 tr 
Óleo  1,03 9,11 0,00 0,00 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tr 
Cebola 0,95 0,36 0,01 0,08 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,10 0,00 0,02 
Pimentão 0,77 0,21 0,01 0,00 0,00 0,49 0,00 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,08 0,00 0,01 
Cebolinha 0,31 0,09 0,01 0,01 0,00 1,35 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,13 0,00 tr 
Coentro 0,25 0,70 0,05 0,13 0,01 5,00 0,00 1,42 0,00 0,00 0,03 tr 3,13 0,11 1,74 tr tr 
Suco de fruta (Polpa Caju)* 34,00 12,58 0,17 3,20 0,07 nd nd 40,70 tr 0,01 0,77 tr 0,34 0,03 2,38 0,03 nd 
Doce Cristalizado 20,00 79,00 0,00 20,00 0,00 nd nd nd nd nd nd nd 0,00 0,00 nd nd nd 

TOTAL  1209,18 57,68 193,88 30,60 1474,98 0,53 80,94 8,82 0,88 12,77 0,63 579,04 40,16 354,25 9,63 0,35 

* TACO   230,70 775,52 275,41             
     1281,63             



Opção B                  
Preparações Pl Kcal Prot Carb Lip Vit A Vit D Vit C B1 B2 B3 B6 Ca Fe Mg Zn Iodo 
Couve Mista                  
Couve 8,11 2,60 0,15 0,46 0,03 60,01 0,00 3,33 0,00 0,01 0,04 0,01 5,84 0,07 1,46 0,02 tr 
Repolho 50,18 12,55 0,73 2,73 0,14 6,67 nd 16,16 0,03 0,02 nd 0,05 23,58 0,30 7,53 0,09 nd 
Margarina 0,19 1,41 0,00 0,00 0,16 0,80 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 
Sal 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,01 0,00 tr 
Cebola 0,31 0,12 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,03 0,00 0,01 
Colorau 0,08 0,27 0,01 0,06 0,00 0,05 nd 0,01 0,00 0,00 0,00 nd 0,10 0,00 nd nd nd 
Farofa com Cenoura                   
Farinha de Mandioca 32,69 115,72 0,56 28,24 0,10 nd nd 4,58 0,03 0,02 0,52 nd 19,94 1,01 nd nd nd 
Óleo 1,03 9,11 0,00 0,00 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tr 
Cebola 0,64 0,24 0,01 0,06 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,06 0,00 0,01 
Sal 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,01 0,00 tr 
Colorau 0,10 0,33 0,01 0,08 0,00 0,06 nd 0,01 0,00 0,00 0,00 nd 0,12 0,01 nd nd nd 
Cenoura 2,94 1,32 0,03 0,31 0,01 72,18 0,00 0,07 0,00 0,00 0,01 0,01 0,91 0,02 0,38 0,01 tr 
Feijoada 185,00 318,77 15,39 12,34 23,22 54,15 0,90 4,84 0,33 0,22 2,73 0,19 44,58 2,30 42,25 1,96 0,10 
Arroz                  
Arroz 61,54 224,62 4,39 49,23 0,41 0,00 0,00 0,00 0,36 0,03 2,58 0,10 17,23 2,66 15,39 0,68 tr 
Cebola 0,48 0,18 0,01 0,04 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,05 0,00 0,01 
Alho 0,19 0,28 0,01 0,06 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 0,05 0,00 tr 
Sal 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,02 0,00 tr 
Colorau 0,38 1,27 0,03 0,30 0,02 0,23 nd 0,03 0,00 0,00 0,01 nd 0,46 0,02 nd nd nd 
Feijão                  
Feijão 65,58 221,00 14,76 40,20 0,70 0,52 0,00 2,95 0,40 0,14 1,38 0,26 54,43 4,39 90,50 1,84 tr 



 

Sal 1,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 0,03 0,00 tr 
Jerimum 23,61 4,72 0,17 1,15 0,02 252,74 0,00 1,34 0,01 0,02 0,10 0,01 3,77 0,14 2,19 0,06 tr 
Alho 0,38 0,57 0,02 0,13 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,01 0,10 0,00 tr 
Pimenta do Reino 0,08 0,20 0,01 0,05 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,02 0,16 0,00 tr 
Óleo  1,03 9,11 0,00 0,00 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tr 
Cebola 0,95 0,36 0,01 0,08 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,10 0,00 0,02 
Pimentão 0,77 0,21 0,01 0,00 0,00 0,49 0,00 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,08 0,00 0,01 
Cebolinha 0,31 0,09 0,01 0,01 0,00 1,35 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,13 0,00 tr 
Coentro 0,25 0,70 0,05 0,13 0,01 5,00 0,00 1,42 0,00 0,00 0,03 tr 3,13 0,11 1,74 tr tr 
Suco de fruta (Manga)* 34,00 16,32 0,14 4,25 0,07 nd nd 8,47 tr 0,02 tr 0,01 2,38 0,03 3,06 0,03 nd 
Laranja 350,00 164,50 3,29 41,30 0,42 71,75 0,00 186,20 0,32 0,14 0,98 0,21 140,00 0,35 35,00 0,25 tr 
TOTAL  1106,57 39,79 181,25 27,37 526,02 0,90 230,59 1,47 0,63 8,40 0,86 319,51 11,47 200,31 4,94 0,16 

* TACO   159,17 724,98 246,33             
     1130,48             



Cardápio 04 
Opção A                  
Preparações Pl Kcal Prot Carb Lip Vit A Vit D Vit C B1 B2 B3 B6 Ca Fe Mg Zn Iodo 
Salada Tricolor                  
Alface 6,10 0,79 0,06 0,06 0,01 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,01 0,00 1,16 0,03 0,55 0,01 0,20 
Repolho 20,06 5,02 0,29 1,09 0,05 2,67 nd 6,46 0,01 0,01 nd 0,02 9,43 0,12 3,01 0,04 nd 
Cenoura 5,87 2,64 0,06 0,62 0,01 144,11 0,00 0,14 0,00 0,00 0,03 0,01 1,82 0,04 0,76 0,02 tr 
Jerimum Refogado                   
Jerimum 101,23 20,24 0,74 4,94 0,08 1083,67 0,00 5,74 0,03 0,08 0,42 0,04 16,17 0,62 9,39 0,24 tr 
Cebola 1,28 0,49 0,01 0,11 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 0,13 0,00 0,03 
Óleo 0,69 6,10 0,00 0,00 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tr 
Alho 0,19 0,28 0,01 0,06 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 0,05 0,00 tr 
Pimentão 0,69 0,19 0,01 0,00 0,00 0,44 0,00 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,07 0,00 0,01 
Colorau 0,06 0,20 0,00 0,05 0,00 0,04 nd 0,00 0,00 0,00 0,00 nd 0,07 0,00 nd nd nd 
Jardineira de Frango                   
Peito de Frango 120,00 206,40 25,08 0,00 11,11 28,80 0,36 1,20 0,07 0,11 11,89 0,64 13,20 0,89 30,00 0,96 tr 
Cenoura 11,00 4,95 0,12 1,16 0,02 270,05 0,00 0,25 0,00 0,01 0,06 0,03 3,41 0,07 1,43 0,03 tr 
Batata Inglesa 11,00 8,69 0,23 1,98 0,01 0,00 0,00 2,17 0,01 0,00 0,16 0,03 0,77 0,08 2,31 0,04 tr 
Chuchu 15,00 3,60 0,09 0,77 0,07 0,71 0,00 1,20 0,00 0,01 0,06 0,02 1,95 0,03 1,80 0,05 tr 
Pimentão 2,00 0,54 0,02 0,01 0,00 1,26 0,00 1,79 0,00 0,00 0,01 0,01 0,18 0,01 0,20 0,00 0,02 
Sal 1,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 0,00 0,03 0,00 tr 
Colorau 0,54 1,80 0,04 0,42 0,02 0,32 nd 0,04 0,00 0,00 0,01 nd 0,65 0,03 nd nd nd 
Cebola 3,00 1,14 0,04 0,26 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,01 0,30 0,01 0,06 
Alho 0,81 1,21 0,05 0,27 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,01 0,01 1,47 0,01 0,20 0,01 tr 
Extrato de Tomate 2,00 1,44 0,04 0,32 0,02 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 



 

Arroz                  
Arroz 61,54 224,62 4,39 49,23 0,41 0,00 0,00 0,00 0,36 0,03 2,58 0,10 17,23 2,66 15,39 0,68 tr 
Cebola 0,48 0,18 0,01 0,04 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,05 0,00 0,01 
Alho 0,19 0,28 0,01 0,06 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 0,05 0,00 tr 
Sal 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,02 0,00 tr 
Colorau 0,38 1,27 0,03 0,30 0,02 0,23 nd 0,03 0,00 0,00 0,01 nd 0,46 0,02 nd nd nd 
Feijão                  
Feijão 65,58 221,00 14,76 40,20 0,70 0,52 0,00 2,95 0,40 0,14 1,38 0,26 54,43 4,39 90,50 1,84 tr 
Sal 1,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 0,03 0,00 tr 
Jerimum 23,61 4,72 0,17 1,15 0,02 252,74 0,00 1,34 0,01 0,02 0,10 0,01 3,77 0,14 2,19 0,06 tr 
Alho 0,38 0,57 0,02 0,13 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,01 0,10 0,00 tr 
Pimenta do Reino 0,08 0,20 0,01 0,05 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,02 0,16 0,00 tr 
Óleo  1,03 9,11 0,00 0,00 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tr 
Cebola 0,95 0,36 0,01 0,08 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,10 0,00 0,02 
Pimentão 0,77 0,21 0,01 0,00 0,00 0,49 0,00 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,08 0,00 0,01 
Cebolinha 0,31 0,09 0,01 0,01 0,00 1,35 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,13 0,00 tr 
Coentro 0,25 0,70 0,05 0,13 0,01 5,00 0,00 1,42 0,00 0,00 0,03 tr 3,13 0,11 1,74 tr tr 
Suco de fruta (Polpa Acerola)* 34,00 7,48 0,20 1,87 tr nd nd 211,89 tr 0,03 tr tr 2,72 0,07 3,06 0,03 nd 
Mel 20,00 60,80 0,06 16,48 0,00 0,00 0,00 0,46 0,00 0,01 0,02 0,00 1,20 0,08 0,40 0,04 tr 
TOTAL  797,31 46,64 121,85 14,32 1792,41 0,36 239,65 0,91 0,46 16,81 1,20 137,53 9,47 164,21 4,07 0,35 

* TACO   186,56 487,42 128,92             
     802,90             
                  



Opção B                  
Preparações Pl Kcal Prot Carb Lip Vit A Vit D Vit C B1 B2 B3 Vit B6 Ca Fe Mg Zn Iodo 
Salada Tricolor                  
Alface 6,10 0,79 0,06 0,06 0,01 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,01 0,00 1,16 0,03 0,55 0,01 0,20 
Repolho 20,06 5,02 0,29 1,09 0,05 2,67 nd 6,46 0,01 0,01 nd 0,02 9,43 0,12 3,01 0,04 nd 
Cenoura 5,87 2,64 0,06 0,62 0,01 144,11 0,00 0,14 0,00 0,00 0,03 0,01 1,82 0,04 0,76 0,02 tr 
Jerimum Refogado                   
Jerimum 101,23 20,24 0,74 4,94 0,08 1083,67 0,00 5,74 0,03 0,08 0,42 0,04 16,17 0,62 9,39 0,24 tr 
Cebola 1,28 0,49 0,01 0,11 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 0,13 0,00 0,03 
Óleo 0,69 6,10 0,00 0,00 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tr 
Alho 0,19 0,28 0,01 0,06 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 0,05 0,00 tr 
Pimentão 0,69 0,19 0,01 0,00 0,00 0,44 0,00 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,07 0,00 0,01 
Colorau 0,06 0,20 0,00 0,05 0,00 0,04 nd 0,00 0,00 0,00 0,00 nd 0,07 0,00 nd nd nd 
Hambúrguer ao Queijo                  
Hambúrguer Grelhado (2 und)  112,00 195,85 19,79 6,40 9,49 29,31 0,41 2,96 0,13 0,33 4,76 0,27 16,51 2,48 23,11 4,12 nd 

Queijo tipo Parmesão ralado 1,25 5,70 0,52 0,05 0,38 2,16 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,19 0,01 0,64 0,04 nd 
Arroz                  
Arroz 61,54 224,62 4,39 49,23 0,41 0,00 0,00 0,00 0,36 0,03 2,58 0,10 17,23 2,66 15,39 0,68 tr 
Cebola 0,48 0,18 0,01 0,04 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,05 0,00 0,01 
Alho 0,19 0,28 0,01 0,06 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 0,05 0,00 tr 
Sal 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,02 0,00 tr 
Colorau 0,38 1,27 0,03 0,30 0,02 0,23 nd 0,03 0,00 0,00 0,01 nd 0,46 0,02 nd nd nd 
Feijão                  
Feijão 65,58 221,00 14,76 40,20 0,70 0,52 0,00 2,95 0,40 0,14 1,38 0,26 54,43 4,39 90,50 1,84 tr 
Sal 1,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 0,03 0,00 tr 
Jerimum 23,61 4,72 0,17 1,15 0,02 252,74 0,00 1,34 0,01 0,02 0,10 0,01 3,77 0,14 2,19 0,06 tr 



 

Alho 0,38 0,57 0,02 0,13 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,01 0,10 0,00 tr 
Pimenta do Reino 0,08 0,20 0,01 0,05 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,02 0,16 0,00 tr 
Óleo  1,03 9,11 0,00 0,00 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tr 
Cebola 0,95 0,36 0,01 0,08 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,10 0,00 0,02 
Pimentão 0,77 0,21 0,01 0,00 0,00 0,49 0,00 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,08 0,00 0,01 
Cebolinha 0,31 0,09 0,01 0,01 0,00 1,35 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,13 0,00 tr 
Coentro 0,25 0,70 0,05 0,13 0,01 5,00 0,00 1,42 0,00 0,00 0,03 tr 3,13 0,11 1,74 tr tr 
Suco de fruta (Polpa 
Acerola)* 

34,00 7,48 0,20 1,87 tr nd nd 211,89 tr 0,03 tr tr 2,72 0,07 3,06 0,03 nd 

Mel 20,00 60,80 0,06 16,48 0,00 0,00 0,00 0,46 0,00 0,01 0,02 0,00 1,20 0,08 0,40 0,04 tr 
TOTAL  769,09 41,25 123,12 12,91 1522,74 0,42 235,52 0,94 0,66 9,37 0,75 148,62 10,83 151,68 7,13 0,27 

* TACO   164,99 492,47 116,22             
     773,69             



Cardápio 05 
Opção A                  
Preparações Pl Kcal Prot Carb Lip Vit A Vit D Vit C B1 B2 B3 B6 Ca Fe Mg Zn Iodo 
Salada Colorida                  
Alface 6,10 0,79 0,06 0,06 0,01 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,01 0,00 1,16 0,03 0,55 0,01 0,20 
Repolho 20,06 5,02 0,29 1,09 0,05 2,67 nd 6,46 0,01 0,01 nd 0,02 9,43 0,12 3,01 0,04 nd 
Cenoura 2,93 1,32 0,03 0,31 0,01 71,93 0,00 0,07 0,00 0,00 0,01 0,01 0,91 0,02 0,38 0,01 tr 
Beterraba 2,89 1,24 0,05 0,28 0,00 0,11 0,00 0,14 0,00 0,00 0,01 0,00 0,46 0,02 0,66 0,01 tr 
Farofa d’água                  
Farinha de Mandioca 17,00 60,18 0,29 14,69 0,05 nd nd 2,38 0,01 0,01 0,27 nd 10,37 0,53 nd nd nd 
Cebolinha 0,80 0,24 0,03 0,03 0,01 3,48 0,00 0,46 0,00 0,00 0,01 0,00 0,74 0,01 0,34 0,00 tr 
Coentro 0,80 2,23 0,18 0,42 0,04 16,00 0,00 4,55 0,01 0,01 0,09 tr 10,01 0,34 5,58 tr tr 
Margarina 0,50 3,70 0,00 0,00 0,41 2,10 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 
Carne de Sol Acebolada                   
Carne de sol 151,35 410,11 39,34 0,71 26,56 0,00 0,43 0,56 0,16 0,38 5,54 0,59 18,11 4,33 40,87 8,24 0,01 
Cebola 6,70 2,55 0,08 0,58 0,01 0,00 0,00 0,43 0,00 0,00 0,01 0,01 1,34 0,01 0,67 0,01 0,13 
Margarina 1,62 11,99 0,00 0,00 1,33 6,80 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 
Sal 16,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,89 0,02 0,33 0,00 tr 
Arroz                  
Arroz 61,54 224,62 4,39 49,23 0,41 0,00 0,00 0,00 0,36 0,03 2,58 0,10 17,23 2,66 15,39 0,68 tr 
Cebola 0,48 0,18 0,01 0,04 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,05 0,00 0,01 
Alho 0,19 0,28 0,01 0,06 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 0,05 0,00 tr 
Sal 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,02 0,00 tr 
Colorau 0,38 1,27 0,03 0,30 0,02 0,23 nd 0,03 0,00 0,00 0,01 nd 0,46 0,02 nd nd nd 
Feijão                  



 

Feijão 65,58 221,00 14,76 40,20 0,70 0,52 0,00 2,95 0,40 0,14 1,38 0,26 54,43 4,39 90,50 1,84 tr 
Sal 1,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 0,03 0,00 tr 
Jerimum 23,61 4,72 0,17 1,15 0,02 252,74 0,00 1,34 0,01 0,02 0,10 0,01 3,77 0,14 2,19 0,06 tr 
Alho 0,38 0,57 0,02 0,13 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,01 0,10 0,00 tr 
Pimenta do Reino 0,08 0,20 0,01 0,05 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,02 0,16 0,00 tr 
Óleo  1,03 9,11 0,00 0,00 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tr 
Cebola 0,95 0,36 0,01 0,08 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,10 0,00 0,02 
Pimentão 0,77 0,21 0,01 0,00 0,00 0,49 0,00 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,08 0,00 0,01 
Cebolinha 0,31 0,09 0,01 0,01 0,00 1,35 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,13 0,00 tr 
Coentro 0,25 0,70 0,05 0,13 0,01 5,00 0,00 1,42 0,00 0,00 0,03 tr 3,13 0,11 1,74 tr tr 
Suco de fruta (Maracujá)* 34,00 13,26 0,27 3,26 0,07 nd nd 2,48 tr 0,03 tr 0,02 1,70 0,10 3,40 0,07 nd 
                  
Goianaba 22,50 45,68 0,00 11,70 0,00 nd nd nd nd nd nd nd 2,48 0,05 nd nd nd 
TOTAL  1021,62 60,09 124,52 30,75 363,44 0,43 24,65 0,98 0,65 10,06 1,03 142,28 12,95 166,30 10,97 0,38 

* TACO   240,37 498,10 276,73             
     1015,19             



Opção B                  
Preparações Pl Kcal Prot Carb Lip Vit A Vit D Vit C B1 B2 B3 B6 Ca Fe Mg Zn Iodo 
Salada Colorida                  
Alface 6,10 0,79 0,06 0,06 0,01 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,01 0,00 1,16 0,03 0,55 0,01 0,20 
Repolho 20,06 5,02 0,29 1,09 0,05 2,67 nd 6,46 0,01 0,01 nd 0,02 9,43 0,12 3,01 0,04 nd 
Cenoura 2,93 1,32 0,03 0,31 0,01 71,93 0,00 0,07 0,00 0,00 0,01 0,01 0,91 0,02 0,38 0,01 tr 
Beterraba 2,89 1,24 0,05 0,28 0,00 0,11 0,00 0,14 0,00 0,00 0,01 0,00 0,46 0,02 0,66 0,01 tr 
Farofa d’água                  
Farinha de Mandioca 17,00 60,18 0,29 14,69 0,05 nd nd 2,38 0,01 0,01 0,27 nd 10,37 0,53 nd nd nd 
Cebolinha 0,80 0,24 0,03 0,03 0,01 3,48 0,00 0,46 0,00 0,00 0,01 0,00 0,74 0,01 0,34 0,00 tr 
Coentro 0,80 2,23 0,18 0,42 0,04 16,00 0,00 4,55 0,01 0,01 0,09 tr 10,01 0,34 5,58 tr tr 
Margarina 0,50 3,70 0,00 0,00 0,41 2,10 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 
Miúdos Refogados                  
Moela de Frango 
(fígado)* 

83,07 106,00 17,60 0,00 3,50 3863,00 nd nd 0,62 0,56 nd tr 6,00 9,50 28,00 3,70 nd 

Coração Bovino 44,44 53,77 7,47 0,00 2,67 tr nd 2,44 0,23 0,40 3,19 0,12 4,13 2,28 11,11 0,89 13,33 
Pimentão 3,00 0,81 0,03 0,01 0,01 1,90 0,00 2,68 0,00 0,00 0,02 0,01 0,27 0,01 0,30 0,00 0,03 
Alho 1,66 2,47 0,11 0,55 0,01 0,00 0,00 0,52 0,00 0,00 0,01 0,02 3,00 0,03 0,42 0,02 tr 
Cebola 3,66 1,39 0,04 0,32 0,01 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00 0,01 0,00 0,73 0,01 0,37 0,01 0,07 
Louro 0,06                 
Pimenta do Reino  0,11 0,28 0,01 0,07 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,03 0,21 0,00 tr 
Sal 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,01 0,00 tr 
Colorau 0,33 1,10 0,02 0,26 0,02 0,20 nd 0,02 0,00 0,00 0,01 nd 0,40 0,02 nd nd nd 
Cebolinha 0,36 0,11 0,01 0,02 0,00 1,57 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,01 0,15 0,00 tr 
Coentro 0,33 0,92 0,07 0,17 0,02 6,60 0,00 1,88 0,00 0,00 0,04 tr 4,13 0,14 2,30 tr tr 
Vinagre 0,56 0,08 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,12 0,00 nd 



 

Caldo Carne 0,55 1,56 0,05 0,08 0,12 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 
Arroz                  
Arroz 61,54 224,62 4,39 49,23 0,41 0,00 0,00 0,00 0,36 0,03 2,58 0,10 17,23 2,66 15,39 0,68 tr 
Cebola 0,48 0,18 0,01 0,04 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,05 0,00 0,01 
Alho 0,19 0,28 0,01 0,06 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 0,05 0,00 tr 
Sal 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,02 0,00 tr 
Colorau 0,38 1,27 0,03 0,30 0,02 0,23 nd 0,03 0,00 0,00 0,01 nd 0,46 0,02 nd nd nd 
Feijão                  
Feijão 65,58 221,00 14,76 40,20 0,70 0,52 0,00 2,95 0,40 0,14 1,38 0,26 54,43 4,39 90,50 1,84 tr 
Sal 1,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 0,03 0,00 tr 
Jerimum 23,61 4,72 0,17 1,15 0,02 252,74 0,00 1,34 0,01 0,02 0,10 0,01 3,77 0,14 2,19 0,06 tr 
Alho 0,38 0,57 0,02 0,13 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,01 0,10 0,00 tr 
Pimenta do Reino 0,08 0,20 0,01 0,05 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,02 0,16 0,00 tr 

Óleo  1,03 9,11 0,00 0,00 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tr 
Cebola 0,95 0,36 0,01 0,08 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,10 0,00 0,02 
Pimentão 0,77 0,21 0,01 0,00 0,00 0,49 0,00 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,08 0,00 0,01 
Cebolinha 0,31 0,09 0,01 0,01 0,00 1,35 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,13 0,00 tr 
Coentro 0,25 0,70 0,05 0,13 0,01 5,00 0,00 1,42 0,00 0,00 0,03 tr 3,13 0,11 1,74 tr tr 
Suco de fruta 
(Maracujá)* 

34,00 13,26 0,27 3,26 0,07 nd nd 2,48 tr 0,03 tr 0,02 1,70 0,10 3,40 0,07 nd 

Goianaba 22,50 45,68 0,00 11,70 0,00 nd nd nd nd nd nd nd 2,48 0,05 nd nd nd 
TOTAL  765,47 46,08 124,74 9,19 4229,92 0,00 31,65 1,67 1,24 7,77 0,59 138,52 20,62 167,42 7,35 13,67 

   184,32 498,96 82,70             
     765,97             
* TA  CO                  
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ANEXO 

Lista de verificação das Boas Práticas de Fabricação em estabelecimentos, 
produtores/industrializadores de alimentos. 

NÚMERO: /ANO  

A - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA   

1-RAZÃO SOCIAL:   

2-NOME DE FANTASIA:   

3-ALVARÁ/LICENÇA SANITÁRIA:   4-INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL:  

5-CNPJ / CPF:   6-FONE:  7-FAX:   

8-E - mail:   

9-ENDEREÇO (Rua/Av.):  10-Nº:   11-Compl.:  

12-BAIRRO:   13-MUNICÍPIO:  14-UF:  15-CEP:  

16-RAMO DE ATIVIDADE:   17-PRODUÇÃO MENSAL:   

18-NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS:   19-NÚMERO DE TURNOS:  

20-CATEGORIA DE PRODUTOS:   

Descrição da Categoria:   

Descrição da Categoria:   

Descrição da Categoria:   

Descrição da Categoria:   

Descrição da Categoria:   

21-RESPONSÁVEL TÉCNICO:  22-FORMAÇÃO ACADÊMICA:  

23-RESPONSÁVEL LEGAL/PROPRIETÁRIO DO ESTABELECIMENTO:   

24-MOTIVO DA INSPEÇÃO: ( ) SOLICITAÇÃO DE LICENÇA SANITÁRIA ( ) COMUNICAÇÃO DO INÍCIO DE 

FABRICAÇÃO DE PRODUTO DISPENSADO DA OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO ( ) SOLICITAÇÃO DE REGISTRO  

( ) PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ( ) VERIFICAÇÃO OU APURAÇÃO DE DENÚNCIA ( ) 

INSPEÇÃO PROGRAMADA ( ) REINSPEÇÃO    

( ) RENOVAÇÃO DE LICENÇA SANITÁRIA ( ) RENOVAÇÃO DE REGISTRO ( ) OUTROS   

B - AVALIAÇÃO  SIM  NÃO  NA(*)  

1. EDIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES     

1.1 ÁREA EXTERNA:     

1.1.1 Área externa livre de focos de insalubridade, de objetos em desuso ou estranhos ao 

ambiente, de vetores e outros animais no pátio e vizinhança; de focos de poeira; de 

acúmulo de lixo nas imediações, de água estagnada, dentre outros.    

   

1.1.2 Vias de acesso interno com superfície dura ou pavimentada, adequada ao trânsito 

sobre rodas, escoamento adequado e limpas. 

   

1.2 ACESSO:

1.2.1 Direto, não comum a outros usos ( habitação).      

1.3 ÁREA INTERNA: 

1.3.1 Área interna livre de objetos em desuso ou estranhos ao ambiente.      

1.4 PISO: 

1.4.1 Material que permite fácil e apropriada higienização (liso, resistente, drenados com 

declive, impermeável e outros).    

   

1.4.2 Em adequado estado de conservação (livre de defeitos, rachaduras, trincas, buracos    
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e outros).

1.4.3 Sistema de drenagem dimensionado adequadamente, sem acúmulo de resíduos. 

Drenos, ralos sifonados e grelhas colocados em locais adequados de forma a facilitar o 

escoamento e proteger contra a entrada de baratas, roedores etc.    

   

B - AVALIAÇÃO  SIM NÃO NA(*)

1.5 TETOS:   

1.5.1 Acabamento liso, em cor clara, impermeável, de fácil limpeza e, quando for o caso, 

desinfecção.   

.   .   .   

1.5.2 Em adequado estado de conservação (livre de trincas, rachaduras, umidade, bolor, 

descascamentos e outros).   

.   .   .   

1.6 PAREDES E DIVISÓRIAS: 

1.6.1 Acabamento liso, impermeável e de fácil higienização até uma altura adequada para 

todas as operações. De cor clara.    

.   .   .   

1.6.2 Em adequado estado de conservação (livres de falhas, rachaduras, umidade, 

descascamento e outros).   

.   .   .   

1.6.3 Existência de ângulos abaulados entre as paredes e o piso e entre as paredes e o 

teto.   

.   .   .   

1.7 PORTAS: 

1.7.1 Com superfície lisa, de fácil higienização, ajustadas aos batentes, sem falhas de 

revestimento.

.   .   .   

1.7.2 Portas externas com fechamento automático (mola, sistema eletrônico ou outro) e 

com barreiras adequadas para impedir entrada de vetores e outros animais (telas 

milimétricas ou outro sistema).    

.   .   .   

1.7.3 Em adequado estado de conservação (livres de falhas, rachaduras, umidade, 

descascamento e outros).   

.   .   .   

1.8 JANELAS E OUTRAS ABERTURAS:

1.8.1 Com superfície lisa, de fácil higienização, ajustadas aos batentes, sem falhas de 

revestimento.

.   .   .   

1.8.2 Existência de proteção contra insetos e roedores (telas milimétricas ou outro 

sistema).   

.   .   .   

1.8.3 Em adequado estado de conservação (livres de falhas, rachaduras, umidade, 

descascamento e outros).   

.   .   .   

1.9 ESCADAS, ELEVADORES DE SERVIÇO, MONTACARGAS E ESTRUTURAS AUXILIARES 

1.9.1 Construídos, localizados e utilizados de forma a não serem fontes de contaminação. .   .   .   

1.9.2 De material apropriado, resistente, liso e impermeável, em adequado estado de 

conservação.   

.   .   .   

1.10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E VESTIÁRIOS PARA OS MANIPULADORES:

1.10.1 Quando localizados isolados da área de produção, acesso realizado por passagens

cobertas e calçadas.   

.   .   .   

1.10.2 Independentes para cada sexo (conforme legislação específica), identificados e de 

uso exclusivo para manipuladores de alimentos.    

. .   .   

1.10.3 Instalações sanitárias com vasos sanitários; mictórios e lavatórios íntegros e em 

proporção adequada ao número de empregados (conforme legislação específica).    

.   .   .   

1.10.4 Instalações sanitárias servidas de água corrente, dotadas preferencialmente de 

torneira com acionamento automático e conectadas à rede de esgoto ou fossa séptica.    

.   .   .   
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1.10.5 Ausência de comunicação direta (incluindo sistema de exaustão) com a área de 

trabalho e de refeições.   

.   .   .   

1.10.6 Portas com fechamento automático (mola, sistema eletrônico ou outro).   .   .   .   

1.10.7 Pisos e paredes adequadas e apresentando satisfatório estado de conservação.   .   .   .   

1.10.8 Iluminação e ventilação adequadas.   .   .   .   

1.10.9 Instalações sanitárias dotadas de produtos destinados à higiene pessoal: papel 

higiênico, sabonete líquido inodoro anti-séptico ou sabonete líquido inodoro e anti-séptico, 

toalhas de papel não reciclado para as mãos ou outro sistema higiênico e seguro para 

secagem.    

.   .   .   

1.10.10 Presença de lixeiras com tampas e com acionamento não manual.   .   .   .   

1.10.11 Coleta freqüente do lixo.   .   .   .   

1.10.12 Presença de avisos com os procedimentos para lavagem das mãos.   .   .   .   

1.10.13 Vestiários com área compatível e armários individuais para todos os 

manipuladores.   

.   .   .   

1.10.14 Duchas ou chuveiros em número suficiente (conforme legislação específica), com 

água fria ou com água quente e fria.    

.   .   .   

1.10.15 Apresentam-se organizados e em adequado estado de conservação.   .   .   .   
1.11 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA VISITANTES E OUTROS: . . .  

1.11.1 Instaladas totalmente independentes da área de produção e higienizados.   .   .   .   
1.12 LAVATÓRIOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO: . . .  

1.12.1 Existência de lavatórios na área de manipulação com água corrente, dotados 

preferencialmente de torneira com acionamento automático, em posições adequadas em 

relação ao fluxo de produção e serviço, e em número suficiente de modo a atender toda a 

área de produção    

.   .   .   

1.12.2 Lavatórios em condições de higiene, dotados de sabonete líquido inodoro anti-

séptico ou sabonete líquido inodoro e anti-séptico, toalhas de papel não reciclado ou outro 

sistema higiênico e seguro de secagem e coletor de papel acionados sem contato manual. 

.   .   .   

B - AVALIAÇÃO  SIM NÃO NA(*)

1.13 ILUMINAÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA:  

1.13.1 Natural ou artificial adequada à atividade desenvolvida, sem ofuscamento, reflexos 

fortes, sombras e contrastes excessivos.    

.   .   .   

1.13.2 Luminárias com proteção adequada contra quebras e em adequado estado de 

conservação.   

.   .   .   

1.13.3 Instalações elétricas embutidas ou quando exteriores revestidas por tubulações

isolantes e presas a paredes e tetos.    

.   .   .   

1.14 VENTILAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO: 

1.14.1 Ventilação e circulação de ar capazes de garantir o conforto térmico e o ambiente 

livre de fungos, gases, fumaça, pós, partículas em suspensão e condensação de vapores 

sem causar danos à produção.    

.   .   .   

1.14.2 Ventilação artificial por meio de equipamento(s) higienizado(s) e com manutenção

adequada ao tipo de equipamento.   

.   .   .   

1.14.3 Ambientes climatizados artificialmente com filtros adequados.   .   .   .   

1.14.4 Existência de registro periódico dos procedimentos de limpeza e manutenção dos 

componentes do sistema de climatização (conforme legislação específica) afixado em local 

visível.

.   .   .   
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1.14.5 Sistema de exaustão e ou insuflamento com troca de ar capaz de prevenir 

contaminações.   

.   .   .   

1.14.6 Sistema de exaustão e ou insuflamento dotados de filtros adequados.   .   .   .   

1.14.7 Captação e direção da corrente de ar não seguem a direção da área contaminada 

para área limpa.   

.   .   .   

1.15 HIGIENIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES: 

1.15.1 Existência de um responsável pela operação de higienização comprovadamente 

capacitado.   

.   .   .   

1.15.2 Freqüência de higienização das instalações adequada.   .   .   .   

1.15.3 Existência de registro da higienização.   .   .   .   

1.15.4 Produtos de higienização regularizados pelo Ministério da Saúde.   .   .   .   

1.15.5 Disponibilidade dos produtos de higienização necessários à realização da operação.  .  .   .   

1.15.6 A diluição dos produtos de higienização, tempo de contato e modo de 

uso/aplicação obedecem às instruções recomendadas pelo fabricante.    

.   .   .   

1.15.7 Produtos de higienização identificados e guardados em local adequado.   .   .   .   

1.15.8 Disponibilidade e adequação dos utensílios (escovas, esponjas etc.) necessários à 

realização da operação. Em bom estado de conservação.    

.   .   .   

1.15.9 Higienização adequada.   .   .   .   
1.16 CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS:

1.16.1 Ausência de vetores e pragas urbanas ou qualquer evidência de sua presença como 

fezes, ninhos e outros.

.   .   .   

1.16.2 Adoção de medidas preventivas e corretivas com o objetivo de impedir a atração, o 

abrigo, o acesso e ou proliferação de vetores e pragas urbanas.    

.   .   .   

1.16.3 Em caso de adoção de controle químico, existência de comprovante de execução 

do serviço expedido por empresa especializada.    

.   .   .   

1.17 ABASTECIMENTO DE ÁGUA:

1.17.1 Sistema de abastecimento ligado à rede pública.   .   .   .   

1.17.2 Sistema de captação própria, protegido, revestido e distante de fonte de 

contaminação.   

.   .   .   

1.17.3 Reservatório de água acessível com instalação hidráulica com volume, pressão e 

temperatura adequados, dotado de tampas, em satisfatória condição de uso, livre de 

vazamentos, infiltrações e descascamentos.    

.   .   .   

1.17.4 Existência de responsável comprovadamente capacitado para a higienização do 

reservatório da água.   

.   .   .   

1.17.5 Apropriada freqüência de higienização do reservatório de água.   .   .   .   

1.17.6 Existência de registro da higienização do reservatório de água ou comprovante de 

execução de serviço em caso de terceirização.    

.   .   .   

1.17.7 Encanamento em estado satisfatório e ausência de infiltrações e interconexões, 

evitando conexão cruzada entre água potável e não potável.    

.   .   .   

1.17.8 Existência de planilha de registro da troca periódica do elemento filtrante.   .   .   .   

1.17.9 Potabilidade da água atestada por meio de laudos laboratoriais, com adequada 

periodicidade, assinados por técnico responsável pela análise ou expedidos por empresa 

terceirizada.

.   .   .   

1.17.10 Disponibilidade de reagentes e equipamentos necessários à análise da 

potabilidade de água realizadas no estabelecimento.    

.   .   .   

1.17.11 Controle de potabilidade realizado por técnico comprovadamente capacitado.   .   .   .   
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1.17.12 Gelo produzido com água potável, fabricado, manipulado e estocado sob 

condições sanitárias satisfatórias, quando destinado a entrar em contato com alimento ou 

superfície que entre em contato com alimento.    

.   .   .   

1.17.13 Vapor gerado a partir de água potável quando utilizado em contato com o 

alimento ou superfície que entre em contato com o alimento.    

.   .   .   

B - AVALIAÇÃO   SIM NÃO NA(*)

1.18 MANEJO DOS RESÍDUOS: 

1.18.1 Recipientes para coleta de resíduos no interior do estabelecimento de fácil 

higienização e transporte, devidamente identificados e higienizados constantemente; uso 

de sacos de lixo apropriados. Quando necessário, recipientes tampados com acionamento 

não manual.    

.   .   .   

1.18.2 Retirada freqüente dos resíduos da área de processamento, evitando focos de 

contaminação.   

.   .   .   

1.18.3 Existência de área adequada para estocagem dos resíduos.   .   .   .   
1.19 ESGOTAMENTO SANITÁRIO:

1.19.1 Fossas, esgoto conectado à rede pública, caixas de gordura em adequado estado 

de conservação e funcionamento.   

.   .   .   

1.20 LEIAUTE:

1.20.1 Leiaute adequado ao processo produtivo: número, capacidade e distribuição das 

dependências de acordo com o ramo de atividade, volume de produção e expedição.    

.   .   .   

1.20.2 Áreas para recepção e depósito de matéria-prima, ingredientes e embalagens

distintas das áreas de produção, armazenamento e expedição de produto final.    

.   .   .   

OBSERVAÇÕES: 

B - AVALIAÇÃO   SIM  NÃO   NA(*)  

2. EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS . . .   

2.1 EQUIPAMENTOS: . . .   

2.1.1 Equipamentos da linha de produção com desenho e número adequado ao ramo.   .   .   .   

2.1.2 Dispostos de forma a permitir fácil acesso e higienização adequada.   .   .   .   

2.1.3 Superfícies em contato com alimentos lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à 

corrosão, de fácil higienização e de material não contaminante.    

.   .   .   

2.1.4 Em adequado estado de conservação e funcionamento.   .   .   .   

2.1.5 Equipamentos de conservação dos alimentos (refrigeradores, congeladores, câmaras 

frigoríficas e outros), bem como os destinados ao processamento térmico, com medidor 

de temperatura localizado em local apropriado e em adequado funcionamento.    

.   .   .   

2.1.6 Existência de planilhas de registro da temperatura, conservadas durante período 

adequado.   

.   .   .   

2.1.7 Existência de registros que comprovem que os equipamentos e maquinários passam 

por manutenção preventiva.   

.   .   .   
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2.1.8 Existência de registros que comprovem a calibração dos instrumentos e 

equipamentos de medição ou comprovante da execução do serviço quando a calibração

for realizada por empresas terceirizadas.    

.   .   .   

2.2 MÓVEIS: (mesas, bancadas, vitrines, estantes)  

2.2.1 Em número suficiente, de material apropriado, resistentes, impermeáveis; em 

adequado estado de conservação, com superfícies íntegras.    

.   .   .   

2.2.2 Com desenho que permita uma fácil higienização (lisos, sem rugosidades e frestas).  .   .   .   
2.3 UTENSÍLIOS:  

2.3.1 Material não contaminante, resistentes à corrosão, de tamanho e forma que 

permitam fácil higienização: em adequado estado de conservação e em número suficiente 

e apropriado ao tipo de operação utilizada.    

.   .   .   

2.3.2 Armazenados em local apropriado, de forma organizada e protegidos contra a 

contaminação.   

.   .   .   

2.4 HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS, E DOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS:  

2.4.1 Existência de um responsável pela operação de higienização comprovadamente 

capacitado.   

.   .   .   

2.4.2 Freqüência de higienização adequada.   .   .   .   

2.4.3 Existência de registro da higienização.   .   .   .   

2.4.4 Produtos de higienização regularizados pelo Ministério da Saúde.   .   .   .   

2.4.5 Disponibilidade dos produtos de higienização necessários à realização da operação.   .   .   .   

2.4.6 Diluição dos produtos de higienização, tempo de contato e modo de uso/aplicação

obedecem às instruções recomendadas pelo fabricante.    

.   .   .   

2.4.7 Produtos de higienização identificados e guardados em local adequado.   .   .   .   

2.4.8 Disponibilidade e adequação dos utensílios necessários à realização da operação. Em 

bom estado de conservação.   

.   .   .   

2.4.9 Adequada higienização.   .   .   .   

OBSERVAÇÕES .   

B - AVALIAÇÃO SIM NÃO NA(*)

3. MANIPULADORES  

3.1 VESTUÁRIO:  

3.1.1 Utilização de uniforme de trabalho de cor clara, adequado à atividade e exclusivo 

para área de produção.   

.   .   .   

3.1.2 Limpos e em adequado estado de conservação.   .   .   .   

3.1.3 Asseio pessoal: boa apresentação, asseio corporal, mãos limpas, unhas curtas, sem 

esmalte, sem adornos (anéis, pulseiras, brincos, etc.); manipuladores barbeados, com os 

cabelos protegidos.    

.   .   .   

3.2 HÁBITOS HIGIÊNICOS:  

3.2.1 Lavagem cuidadosa das mãos antes da manipulação de alimentos, principalmente .   .   .   
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após qualquer interrupção e depois do uso de sanitários.    

3.2.2 Manipuladores não espirram sobre os alimentos, não cospem, não tossem, não 

fumam, não manipulam dinheiro ou não praticam outros atos que possam contaminar o 

alimento.    

.   .   .   

3.2.3 Cartazes de orientação aos manipuladores sobre a correta lavagem das mãos e 

demais hábitos de higiene, afixados em locais apropriados.    

.   .   .   

3.3 ESTADO DE SAÚDE:  

3.3.1 Ausência de afecções cutâneas, feridas e supurações; ausência de sintomas e 

infecções respiratórias, gastrointestinais e oculares.    

.   .   .   

3.4 PROGRAMA DE CONTROLE DE SAÚDE:

3.4.1 Existência de supervisão periódica do estado de saúde dos manipuladores.   .   .   .   

3.4.2 Existência de registro dos exames realizados.   .   .   .   
3.5 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL:  

3.5.1 Utilização de Equipamento de Proteção Individual.   .   .   .   
3.6 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DOS MANIPULADORES E SUPERVISÃO:

3.6.1 Existência de programa de capacitação adequado e contínuo relacionado à higiene 

pessoal e à manipulação dos alimentos.    

.   .   .   

3.6.2 Existência de registros dessas capacitações.   .   .   .   

3.6.3 Existência de supervisão da higiene pessoal e manipulação dos alimentos.   .   .   .   

3.6.4 Existência de supervisor comprovadamente capacitado.   .   .   .   

OBSERVAÇÕES  

B - AVALIAÇÃO  SIM NÃO NA(*)

4. PRODUÇÃO E TRANSPORTE DO ALIMENTO  

4.1 MATÉRIA-PRIMA, INGREDIENTES E EMBALAGENS:  

4.1.1 Operações de recepção da matéria-prima, ingredientes e embalagens são realizadas 

em local protegido e isolado da área de processamento.    

.   .   .   

4.1.2 Matérias - primas, ingredientes e embalagens inspecionados na recepção.   .   .   .   

4.1.3 Existência de planilhas de controle na recepção (temperatura e características 

sensoriais, condições de transporte e outros).    

.   .   .   

4.1.4 Matérias-primas e ingredientes aguardando liberação e aqueles aprovados estão 

devidamente identificados.   

.   .   .   

4.1.5 Matérias-primas, ingredientes e embalagens reprovados no controle efetuado na 

recepção são devolvidos imediatamente ou identificados e armazenados em local 

separado.    

.   .   .   

4.1.6 Rótulos da matéria-prima e ingredientes atendem à legislação.   .   .   .   

4.1.7 Critérios estabelecidos para a seleção das matérias-primas são baseados na 

segurança do alimento.   

.   .   .   

4.1.8 Armazenamento em local adequado e organizado; sobre estrados distantes do piso, .   .   .   
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ou sobre paletes, bem conservados e limpos, ou sobre outro sistema aprovado, afastados 

das paredes e distantes do teto de forma que permita apropriada higienização, iluminação 

e circulação de ar.    

4.1.9 Uso das matérias-primas, ingredientes e embalagens respeita a ordem de entrada 

dos mesmos, sendo observado o prazo de validade.

.   .   .   

4.1.10 Acondicionamento adequado das embalagens a serem utilizadas.   .   .   .   

4.1.11 Rede de frio adequada ao volume e aos diferentes tipos de matérias-primas e 

ingredientes.

.   .   .   

4.2 FLUXO DE PRODUÇÃO:  

4.2.1 Locais para pré - preparo ("área suja") isolados da área de preparo por barreira 

física ou técnica.   

.   .   .   

4.2.2 Controle da circulação e acesso do pessoal.   .   .   .   

4.2.3 Conservação adequada de materiais destinados ao reprocessamento.   .   .   .   

4.2.4 Ordenado, linear e sem cruzamento.   .   .   .   

B - AVALIAÇÃO   SIM NÃO NA(*)

4.3 ROTULAGEM E ARMAZENAMENTO DO PRODUTO-FINAL:  

4.3.1 Dizeres de rotulagem com identificação visível e de acordo com a legislação vigente. .   .   .   

4.3.2 Produto final acondicionado em embalagens adequadas e íntegras.   .   .   .   

4.3.3 Alimentos armazenados separados por tipo ou grupo, sobre estrados distantes do 

piso, ou sobre paletes, bem conservados e limpos ou sobre outro sistema aprovado, 

afastados das paredes e distantes do teto de forma a permitir apropriada higienização, 

iluminação e circulação de ar.    

.   .   .   

4.3.4 Ausência de material estranho, estragado ou tóxico.   .   .   .   

4.3.5 Armazenamento em local limpo e conservado   .   .   .   

4.3.6 Controle adequado e existência de planilha de registro de temperatura, para 

ambientes com controle térmico.   

.   .   .   

4.3.7 Rede de frio adequada ao volume e aos diferentes tipos de alimentos.   .   .   .   

4.3.8 Produtos avariados, com prazo de validade vencido, devolvidos ou recolhidos do 

mercado devidamente identificados e armazenados em local separado e de forma 

organizada.

.   .   .   

4.3.9 Produtos finais aguardando resultado analítico ou em quarentena e aqueles 

aprovados devidamente identificados.   

.   .   .   

4.4 CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO FINAL:  

4.4.1 Existência de controle de qualidade do produto final.   .   .   .   

4.4.2 Existência de programa de amostragem para análise laboratorial do produto final.   .   .   .   

4.4.3 Existência de laudo laboratorial atestando o controle de qualidade do produto final, 

assinado pelo técnico da empresa responsável pela análise ou expedido por empresa 

terceirizada.

.   .   .   

4.4.4 Existência de equipamentos e materiais necessários para análise do produto final 

realizadas no estabelecimento.   

.   .   .   

4.5 TRANSPORTE DO PRODUTO FINAL:

4.5.1 Produto transportado na temperatura especificada no rótulo.   .   .   .   

4.5.2 Veículo limpo, com cobertura para proteção de carga. Ausência de vetores e pragas 

urbanas ou qualquer evidência de sua presença como fezes, ninhos e outros.    

.   .   .   

4.5.3 Transporte mantém a integridade do produto.   .   .   .   
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4.5.4 Veículo não transporta outras cargas que comprometam a segurança do produto.   .   .   .   

4.5.5 Presença de equipamento para controle de temperatura quando se transporta 

alimentos que necessitam de condições especiais de conservação.    

.   .   .   

OBSERVAÇÕES. . .   

B - AVALIAÇÃO   SIM  NÃO  NA(*)  

5. DOCUMENTAÇÃO   

5.1 MANUAL DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO:  

5.1.1 Operações executadas no estabelecimento estão de acordo com o Manual de Boas 

Práticas de Fabricação.   

.   .   .   

5.2 PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRONIZADOS:  
5.2.1 Higienização das instalações, equipamentos e utensílios: 

5.2.1.1 Existência de POP estabelecido para este item.   .   .   .   

5.2.1.2 POP descrito está sendo cumprido.   .   .   .   
5.2.2 Controle de potabilidade da água: 

5.2.2.1 Existência de POP estabelecido para controle de potabilidade da água.   .   .   .   

5.2.2.2 POP descrito está sendo cumprido.   .   .   .   
5.2.3 Higiene e saúde dos manipuladores:  

5.2.3.1 Existência de POP estabelecido para este item.   .   .   .   

5.2.3.2 POP descrito está sendo cumprido.   .   .   .   
5.2.4 Manejo dos resíduos: 

5.2.4.1 Existência de POP estabelecido para este item.   .   .   .   

5.2.4.2 O POP descrito está sendo cumprido.   .   .   .   
5.2.5 Manutenção preventiva e calibração de equipamentos.  

5.2.5.1 Existência de POP estabelecido para este item.   .   .   .   

5.2.5.2 O POP descrito está sendo cumprido.   .   .   .   
5.2.6 Controle integrado de vetores e pragas urbanas:  

5.2.6.1 Existência de POP estabelecido para este item.   .   .   .   

5.2.6.2 O POP descrito está sendo cumprido.   .   .   .   
5.2.7 Seleção das matérias-primas, ingredientes e embalagens:  

5.2.7.1 Existência de POP estabelecido para este item.   .   .   .   

5.2.7.2 O POP descrito está sendo cumprido.   .   .   .   

B - AVALIAÇÃO   SIM  NÃO  NA(*) 
5.2.8 Programa de recolhimento de alimentos: 

5.2.8.1 Existência de POP estabelecido para este item.   .   .   .   

5.2.8.2 O POP descrito está sendo cumprido.   .   .   .   
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OBSERVAÇÕES  

C - CONSIDERAÇÕES FINAIS  

D - CLASSIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO   

Compete aos órgãos de vigilância sanitária estaduais e distrital, em articulação com o órgão competente no âmbito 

federal, a construção do panorama sanitário dos estabelecimentos produtores/industrializadores de alimentos, 

mediante sistematização dos dados obtidos nesse item. O panorama sanitário será utilizado como critério para 

definição e priorização das estratégias institucionais de intervenção.    

( ) GRUPO 1 - 76 A 100% de atendimento dos itens ( ) GRUPO 2 - 51 A 75% de atendimento dos itens ( ) GRUPO 

3 - 0 A 50% de atendimento dos itens    

E - RESPONSÁVEIS PELA INSPEÇÃO  

____________________________ Nome e assinatura do 

responsável Matrícula:   

____________________________ Nome e assinatura do 

responsável Matrícula:   

F - RESPONSÁVEL PELA EMPRESA   

______________________________________ Nome e assinatura do responsável pelo estabelecimento   

LOCAL:   DATA: _____ / _____ / _____   

(*) NA: Não se aplica  

Fonte: http://e-legis.anvisa.gov.br/leisref/public/showAct.php?id=8134 














