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RESUMO 

 

Introdução: A alimentação escolar visa fornecer aporte energético e nutricional, capaz de 

contribuir para o crescimento psicossocial, tornando um aprendizado durante o período 

escolar. Tendo em vista a importância da alimentação escolar, em 1979 foi implantado o 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), dando continuidade à Campanha da 

Merenda Escolar criada em 1955. 

Objetivo: Avaliar a adequação de acordo com as exigências do PNAE dos cardápios referente 

a uma refeição, oferecidos em 4 municípios alagoanos.  

Metodologia: Estudo transversal com dados secundários no qual foi realizada uma análise 

quantitativa de cardápios escolares de 04 municípios de Alagoas. Analisou-se os cardápios 

implantados nas escolas da rede pública, entre os alunos do ensino fundamental, cujas idades 

variam de 11 a 15 anos. Foram calculadas oferta de calorias, macronutrientes e 

micronutrientes, através do programa Diet Box versão 6.9.3. 

Resultados: Os resultados encontrados mostram que nenhum município atingiu a 

recomendação de Calorias, estando todos abaixo da recomendação que é 435 Kcal/dia. Em 

relação a macronutrientes, todos também tiveram resultados inferiores em Carboidrato, alguns 

excederam na oferta de Proteína, e quanto a lipídeo conseguiram suprir as necessidades ou 

ultrapassaram. Em relação a oferta de Micronutrientes, Ferro teve sua média ultrapassada na 

maioria dos municípios, Cálcio, Fibra, Magnésio e Zinco tiveram medias inferiores a 

recomendação, em contrapartida Vit. A, e C excederam consideravelmente o que se preconiza 

na legislação do PNAE. 

Conclusão: Conclui-se que os cardápios avaliados, em sua maioria, estão insuficientes na 

oferta de calorias, macro, e micronutrientes, assim tal ausência os predispõe à carência 

alimentar, déficits nutricionais, como a subnutrição, fome oculta, retardo no desenvolvimento 

e outros. 

Palavras-chave: Alimentação escolar, Deficiências nutricionais, Legislação de alimentos, 

Adolescentes. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Introduction: School feeding aims to provide energy and nutritional support, capable of 

contributing to the psychosocial growth, making learning during the school period. 

Considering the importance of school feeding, in 1979 the National School Feeding Program 

(PNAE) was implemented, giving continuity to the School Lunch Campaign created in 1955. 

Objective: To evaluate the adequacy according to the PNAE requirements of the menus for a 

meal, offered in 4 municipalities of Alagoas. 

Methodology: Cross-sectional study with secondary data in which a quantitative analysis of 

school menus was carried out in 04 municipalities of Alagoas. The menus implanted in the 

schools of the public network were analyzed, among the students of the elementary school, 

whose ages vary from 11 to 15 years. Calories, macronutrients and micronutrients were 

calculated through the Diet Box program version 6.9.3. 

Results: The results show that no municipality reached the recommendation of Calories, 

being all below the recommendation that is 435 Kcal / day. Regarding macronutrients, all of 

them also had lower Carbohydrate results, some exceeded Protein supply, and as for lipid they 

were able to meet the needs or exceed them. Regarding the supply of Micronutrients, Ferro 

had its average exceeded in most of the municipalities, Calcium, Fiber, Magnesium and Zinc 

had lower means than the recommendation, in counterpart Vit. A, and C have considerably 

exceeded what is recommended in the PNAE legislation. 

Conclusion: Most of the menus evaluated are insufficient in the supply of calories, macro, 

and micronutrients, so this absence predisposes them to food shortages, nutritional deficits, 

such as malnutrition, hidden hunger, developmental delay and others . 

 

Key words: School feeding, Nutritional deficiencies, Food legislation, Adolescents. 
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INTRODUÇÃO  

            “A alimentação tem grande influência no aprendizado e é imprescindível no 

desenvolvimento e na concentração do aluno. A escola pode ser a mediadora na promoção de 

saúde e na intervenção alimentar. ” (PERRONI, 2013). 

A alimentação escolar visa fornecer aporte energético e nutricional, capaz de 

contribuir para o crescimento biopsicossocial, auxiliando no aprendizado durante o período 

escolar. Vale enfatizar que a merenda escolar em muitos casos é considerada como a refeição 

principal ou até mesmo a única garantia de acesso à alimentação da criança/adolescente 

(ISSA,2014). 

A alimentação escolar apesar de ter sido pensada como uma colação, diante da alta 

insegurança alimentar das crianças matriculadas em escola publica, constitui, na maioria das 

vezes, uma das grandes refeições, substituindo o desjejum ou almoço.  

 “Tendo em vista a importância da alimentação escolar, em 1979 foi implantado o 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), dando continuidade à Campanha da 

Merenda Escolar criada em 1955” (ISSA et al, 2014).  

Desta forma, o PNAE tem como objetivo atender as necessidades nutricionais, 

contribuindo também para desenvolverem hábitos saudáveis, o que irá colaborar para o 

crescimento, desenvolvimento e aprendizagem escolar. O programa atende todos os alunos 

matriculados em creches, pré-escolas e escolas de ensino fundamental, médio e também ao 

EJA (educação de jovens e adultos), das redes públicas das esferas  

Apesar das exigências já estabelecidas pelo programa, Longo-Silva (2012), salienta 

que nem sempre essas recomendações são alcançadas. Diversos estudos realizados com o 

objetivo de avaliar a adequação do consumo dos escolares, como o de Gregório e Silva (2012) 

que evidenciam as dificuldades das instituições em fornecer um cardápio adequado para 

suprir as necessidades previstas pela legislação.  

O presente estudo teve como objetivo avaliar os cardápios oferecidos em 4 municípios 

alagoanos, verificando se estavam de acordo com as exigências do PNAE (Programa Nacional 

de Alimentação Escolar), que recomenda que os cardápios possam suprir 20% das 

necessidades nutricionais de escolares de ensino fundamental, ofertadas em uma refeição. 
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METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo transversal com dados secundários no qual foi realizada uma 

análise quantitativa de cardápios escolares de 04 municípios de Alagoas. Foram analisados os 

cardápios implantados nas escolas da rede pública, entre os alunos do ensino fundamental, 

cujas idades variam de 11 a 15 anos.   

Estes cardápios são informações públicas que estão disponibilizadas para a população 

e são elaborados baseados no PNAE, sendo responsabilidade da secretaria de educação dos  

municípios, ao quais foram escolhidos por conveniência. 

Foram calculadas oferta de calorias (435kcal), Carboidratos (70,7g), Proteinas (13,6g), 

Lipidios (10,9g) e micronutrientes (Fibra (6,1g), Cálcio (260mg), Ferro (2,1mg), Vitamina A 

(140mg), Vitamina C (12mg), Zinco (1,8mg) e Magnésio (63mg), nutrientes que são 

priorizados de acordo com o PNAE. Para quantificação das calorias e nutrientes foi utilizado 

o programa Diet Box versão 6.9.3. 

Do cardápio foi priorizado uma semana, contada em 5 dias, onde ultilizou-se a ficha 

técnica para calculo da quantidade das preparações de cada refeição. 

 

RESULTADOS 

O gráfico 1 apresenta a média de calorias atingida por cada município, segundo a 

recomendação do PNAE sendo a adequação de 435kcal. Observa-se que dos quatro 

municípios nenhum conseguiu atingir a recomendação, Município 1 com 291,28kcal 

(79,77%) e Município 4 com 289,25 (66,49%) kcal foram os mais próximos. 

 

Gráfico 1- Média de densidade energética oferecida na merenda escolar de 4 

municípios alagoanos, 2018. 

.  
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No gráfico 2 apresenta-se a oferta dos Macronutrientes: Carboidratos, Proteínas e 

Lipídios. verificou-se uma inadequação na oferta de carboidratos. Do mesmo modo nota-se 

que o aporte de proteínas foi insuficiente, porém dois municípios estiveram mais próximos da 

meta, com pouco mais de 90% de adequação. Quanto a lipídios, um dos municípios cumpriu a 

recomendação já outro ultrapassou, os demais ficaram abaixo da recomendação.  

Gráfico 2- Média de macronutrientes oferecidos na merenda escolar de 4 municípios 

alagoanos, 2018. 
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Verificou-se que nenhum município atingiu as recomendações do PNAE  com relaçõ a 

oferta de fibras.(gráfico 3) 

O inverso disso é observado no gráfico 4, que descreve vitamina A, onde todos os 

municípios ultrapassaram a média. 

 

Gráfico 3- Média de fibras oferecida na merenda escolar de 4 municípios alagoanos, 

2018. 

 

Gráfico 4- Média de Vitamina A oferecida na merenda escolar de 4 municípios 

alagoanos, 2018. 
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Gráfico 5- Média de Vitamina C oferecida na merenda escolar de 4 municípios 

alagoanos, 2018. 

 

Na oferta de vitamina C grafico5 os municípios se excederam em seus cardápios, 

extrapolando a média imposta pelo PNAE. Semelhantemente o mesmo acontece no gráfico 6, 

o qual descreve a proposta do ferro, todavia, apenas um município ficou abaixo, com 62,85% 

de adequação, ofertando 1,32mg, sendo recomendado 2,1mg. 

Gráfico 6- Média de Ferro oferecido na merenda escolar de 4 municípios alagoanos, 

2018. 
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Gráfico 7- Média de cálcio oferecido na merenda escolar de 4 municípios alagoanos, 

2018. 

 

Quanto a oferta de cálcio gráfico 7, os resultados são similares aos de magnésio 

gráfico 8, onde nenhum dos quatro municípios avaliados, alcançaram se quer 50% da 

recomendação referida pelo PNAE para cada micronutriente. 

Gráfico 8- Média de magnésio oferecido na merenda escolar de 4 municípios 

alagoanos, 2018. 
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Gráfico 9- Média de zinco oferecido na merenda escolar de 4 municípios alagoanos, 

2018. 

 

No que diz respeito ao zinco gráfico 9, apenas um município excedeu a media, com 

138,88% de adequação, os valores dos demais estão abaixo do recomendado.  

 

DISCUSSÃO 

 Vitalle (2003), afirma que na Adolescência, fase de crescimento acelerado, é de grande 

importância atentar para as necessidades de densidade calóricas e de micronutrientes, que 

estão fortemente ligadas ao padrão de crescimento, uma vez que a nutrição na adolescência 

repercute de forma definitiva de crescimento, na vida do indivíduo, pois é um período em que 

ele ganha 25% da altura e 50% do peso final. 

Na adolescência, o período de puberdade está associado ao elevado requerimento 

energético (Weichselbaum & Buttris, 2011), entretanto ele difere conforme a fase pubertária 

em que o adolescente se encontra. O estirão pubertário, que tem duração de aproximadamente 

dois anos, requer maior ingestão de energia para garantir o adequado conhecimento 

No que diz respeito a oferta de calorias dos cardápios, os valores estão bem abaixo da 

recomendação do PNAE de 435kcal/dia, resultado também encontrado no estudo de Issa e 

colaboradores(2014)  . Esses dados merecem atenção, visto que o consumo insuficiente de 
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energia, por períodos prolongados, pode fazer com que os escolares apresentem menor 

resistência contra doenças e os predispõe à desnutrição (BRASIL, 2006). 

Em correlação a análise de macronutrientes, a oferta de carboidratos foi insuficiente, 

resultado também encontrado nos estudos de Silva et al (2012) e Issa et al. (2014),  O 

consumo insuficiente de carboidratos podem causar prejuízo ao crescimento linear e ao 

desenvolvimento (CONCEIÇÃO,  SANTOS E SILVA 2010). Marques e Tirapegui, (2002) 

afirmam que os carboidratos representam a mais importante fonte de energia proveniente da 

dieta em todo o mundo, está disponível em abundância nos alimentos e é a mais barata fonte 

de energia. 

Em relação à proteína, estudos de Kazapi e colaboradores (2001) E Leal e 

colaboradores (2010) mostram dados contrários aos aqui encontrados, retratando seu alto 

consumo. De acordo com Flávio (2006), o desequilíbrio quanto à quantidade de proteína a ser 

oferecida diariamente na alimentação escolar não deve ocorrer, em virtude do papel 

desempenhado por este nutriente no corpo humano e, principalmente pelas faixas etárias 

(crianças e adolescentes) que são beneficiadas pelo Programa.  

Em oposição aos dados dos demais macronutrientes, um município alcançou a 

recomendação de oferta, outro já ultrapassou essa média, e os demais ficaram abaixo, essas 

inadequações são semelhantes aos estudos de (Silva, 2012; Azevedo, 2010). Ressalta-se que a 

insuficiência no consumo de lipídeos pode comprometer a veiculação das vitaminas 

lipossolúveis e o aporte de ácidos graxos essenciais ao organismo desses escolares, 

desencadeando deficiências nutricionais. Entretanto, para aqueles cujo consumo de lipídeos 

foi excessivo, a continuidade dessa prática alimentar é fator de risco para o surgimento de 

dislipidemia e obesidade (CONCEIÇÃO, 2010). 

Silva et al. (2012), em seu estudo realizado com crianças e adolescentes de escolas 

pública, evidenciou a importância da oferta de fibras, e com os alunos de 11-15 anos, 

encontrou-se apenas 54% de adequação, resultado semelhante ao do presente estudo, bem 

abaixo da recomendação. Fibra com seu valor, que atua na prevenção e no tratamento da 

obesidade, redução do colesterol sanguíneo, regulação da glicemia após as refeições e, ainda, 

diminui o risco de enfermidades cardiovasculares, diabetes e câncer (VITOLO, 2008).   
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No tocante ao aporte das vitaminas, os municípios excederam o que é exigido pela 

legislação, (ANEXO 3) disponibilizado na resolução Nº 26 DE 17 DE JUNHO DE 2013. Em 

contrapartida foi achado resultados diferentes no estudo de Albuquerque e Monteiro (2002), 

com um percentual de apenas 50%, quando avaliaram a ingestão alimentar média no final da 

infância em escolas públicas da rede municipal de Maceió-AL.  

Vitamina A, sendo essencial seu consumo para a manutenção da saúde ocular e, 

principalmente, para o crescimento e desenvolvimento ósseo normal nesta fase da vida 

(LEAL, 2010). Sendo a hipovitaminose A destacada como um dos grandes problemas 

nutricionais em nível mundial (Vitolo, 2015). Atenuando que os cardápios estão suprindo as 

necessidades deste micronutriente. 

O resultado do presente trabalho está em concordância com o estudo realizado por 

Abranches e outros (2009), nos quais a disponibilidade média de vitamina C também esteve 

acima da recomendação, o que é um aspecto favorável no sentido de contribuir no 

aproveitamento do ferro dietético, principalmente o não-heme. Porém, controverso ao 

encontrado por OLIVEIRA e MENDES (2008) e por CONRADO e NOVELLO (2006), que 

verificaram, respectivamente, apenas 34,2% e 14% de adequação de vitamina C. Sendo 

considerável esse resultado de inadequação devido ao pequeno aporte de fontes de vitamina 

C, para suprir a necessidade. 

Quanto ao cálcio, verificou-se que a quantidade oferecida pelo cardápio foi 

insuficiente para todos os municípios. Este achado também é coerente com os estudos 

realizados por (Conrado e Novello 2006; Silva, 2012). A ingestão de cálcio nessa fase é de 

grande importância e deve ser aumentada para satisfazer as necessidades e evitar osteopenia. 

Do total do cálcio corpóreo, 97% está contido na massa esquelética e essa proporção aumenta 

acentuadamente durante o estirão puberal, quando o depósito de cálcio é quase o dobro do 

incremento médio para todo o período de crescimento, sendo maior no sexo masculino 

(EISENSTEIN, 2000). 

Em relação ao ferro, verificou-se que a quantidade oferecida no cardápio ultrapassou a 

recomendação. O resultado do presente estudo vai ao encontro dos achados de Carvajal, Ko-

ehnlein e Bennemann (2009) e de Abranches e outros (2009). Em ambos os estudos, o 

percentual do ferro foi superior ao recomendado pelo PNAE. Em oposição a estes achados, 
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Azevedo e outros (2010) e Conrado e Novello (2006) constataram que a quantidade de ferro 

se encontrou abaixo do preconizado pelo PNAE, em seus estudos. Na adolescência, a 

necessidade de ferro aumenta para ambos os sexos, pelo rápido crescimento e pelo aumento 

de massa muscular, do volume sanguíneo e das enzimas respiratórias (VITOLLO, 2015). 

Os resultados de Magnésio estando abaixo em sua oferta, vai ao encontro do achado 

de Flávio et al., (2006) que, avaliando a alimentação oferecida a alunos do ensino fundamenta 

de Lavras-MG, também encontraram valores abaixo para a ingestão de magnésio. O magnésio 

desempenha papel ativador de sistemas enzimáticos que controlam o metabolismo de 

carboidratos, proteínas, lipídios e eletrólitos, influencia a integridade e o transporte da 

membrana celular, atua na mediação das contrações musculares e transmissão de impulsos 

nervosos (AZEVEDO et al., 2010). 

No que se refere ao zinco seu consumo foi insuficiente como o de magnésio, resultado 

similar aos encontrados por. A deficiência desse mineral afeta o metabolismo do hormônio do 

crescimento, podendo ser um fator limitante no mecanismo de regulação do crescimento 

(SILVA, 2006). Adolescentes têm maior necessidade de zinco /kg que adultos, devido ao 

papel essencial desse metal no crescimento e na maturação sexual (URBANO, 2002). 

 

CONCLUSÃO 

 Conclui-se que os cardápios avaliados, em sua maioria, estão insuficientes na oferta de 

calorias, macro, e micronutrientes, quando comparado as recomendações proposta pelo PNAE 

na resolução n° 26 de 17 de junho de 2013 tornado o publico assistido mais vulnerável à 

déficits nutricionais  

  Fica evidente a necessidade de haver uma vigilância mais eficiente das escolas e 

cardápios, desvendando as dificuldades e obstáculos deste sistema, para que se aproximem ao 

máximo de uma alimentação saborosa, segura e nutritiva. 
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1- LISTA DE CARDÁPIOS OFERTADOS SEMANALMENTE EM TODOS OS 

MUNICÍPIOS 

MUNICIPIO Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

MUNICÍPIO 01 Cuscuz de 

milho com ovo 

primavera 

Melancia+ 

Bolo 

simples+Suco 

de goiaba  

Batata doce 

com carne em 

cubos ao 

molho com 

legumes 

 

Escondidinho 

diferente de 

frango moído 

e soja 

Banana+ 

biscoito 

salgado+bebida 

láctea de 

ameixa 

MUNICÍPIO 02 Macarronada 

com 

almôndegas e 

soja + suco  

Mungunzá 

com canela 

Cuscuz com 

carne moída e 

soja ao molho 

de tomate + 

suco + fruta  

Cachorro 

quente + 

suco + fruta  

Sopa de feijão 

+ torradas 

MUNICÍPIO 03 Suco 

+ 

biscoito 

Carne 

guisada c/ 

arroz de 

cenoura + 

suco 

Sopa de feijão 

c/ legumes 

Macarronada 

c/soja e 

salsicha + 

abacaxi 

Cuscuz de 

milho + 

charque 

MUNICÍPIO 04 Suco de fruta+ 

biscoito doce 

Sopa de 

Legumes com 

frango 

Suco de frutas+ 

Pão assado 

Macarronada Arroz doce 

 

 

 

 

 

 



 

21 

 

2- TABELA COM PERCENTUAL DE ADEQUAÇÃO DE CADA MUNICÍPIO 

 

NUTRIENTES 

 

RECOMENDAÇÃO 

PNAE 

 

MUNICÍPIO 1 

% DE ADEQ. 

 

 

MUNICÍPIO 2% 

DE ADEQ. 

 

 

MUNICÍPIO 3 

% DE ADEQ. 

 

 

MUNICÍCIO 4 

% DE ADEQ. 

Energia(Kcal) 435 79,77 53,41 54,11 66,49 

CHO (g) 70,7 67,12 46,53 33,66 51,38 

PTN (g) 13,6 97,42 77,23 91,98 78,45 

LIP (g) 10,9 109,44 63,48 89,90 100,91 

Fibras (g) 6,1 40,49 81,80 37,70 17,86 

Vit. A(mcg) 140 555,17  110,52 149,68 124,52 

Vit. C(mg) 12 207,16 800,91 739,08 602,66 

Cálcio (mg) 260 46,34 23,10 11,07 67,62 

Ferro (mg) 2,1 134,28 140,47 147,61 62,85 

Magnésio (mg) 63 41,47 0,60 31,50 39,07 

Zinco ( mg) 1,8 138,88 56,11 90 65,55 
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3- TABELA DE RECOMENDAÇÃO DE MACRO E MICRONUTRIENTES DA PNAE, 

2013.

 

 


