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Campo Largo é um município da região Sudeste Paranaense, 

localizado a 25 km de Curitiba, conhecido como a “Capital da Louça”. A 

área total do município é de 1.349,665 Km2, sendo que apenas 13,48 km2 

estão no perímetro urbano, e o restante da área é constituído 

fundamentalmente por propriedades rurais destinadas à agricultura e à 

pecuária, além de áreas de reserva natural. Quanto à agricultura, 

destacam-se as produções de feijão, batata e cebola. Na fruticultura, as 

culturas de maçã, uva e pêssego são as mais significativas. Já dentre as 

atividades agropecuárias, destacam-se a bovinocultura leiteira, a 

suinocultura, a avicultura, a apicultura e a piscicultura, tema central do 

presente trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campo Largo 
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 De acordo com o Jornal Folha de Campo Largo em março de 2013, Campo 

Largo já chegou a produzir aproximadamente 12 toneladas de peixe por ano. Esse 

peixe era comercializado principalmente na feira do peixe vivo, realizada 

anualmente no município. No entanto, desde o fim desta, em 2009, os produtores 

da região perderam o seu mais importante e rentável canal de comercialização. 

 Em conversa com Secretário do Desenvolvimento Rural Celso Vedam, foi 

relatado o interesse do Município em desenvolver um projeto junto aos 

piscicultores familiares da região, para inserir o peixe oriundo desta produção na 

merenda das escolas municipais.  

 Assim, antes da tomada de qualquer decisão, é necessário o entendimento 

dos processos envolvidos na compra dos produtos oriundos da agricultura 

familiar, bem como um levantamento e um estudo da realidade dos produtores, 

para saber se os mesmos estão suficientemente capacitados ou mesmo se têm 

interesse em atender a demanda gerada pelo uso do peixe na merenda escolar. 

Somente desta forma é possível se obter dados e informações necessárias para 

uma análise mais segura da oferta e da demanda desse produto no município. Tal 

análise, por sua vez, é fundamental para que se possibilite a tomada de decisões 

pelos gestores públicos quanto à inclusão do peixe cultivado como uma nova fonte 

de proteína na merenda.    

 Diante deste cenário, foi proposta, por graduandas do curso de Zootecnia 

da Universidade Federal do Paraná, a realização de um estudo aprofundado sobre 

a viabilidade técnica e econômica da inclusão do peixe na merenda. A execução do 

projeto foi realizada graças ao fruto do envolvimento direto do Secretario do 

Desenvolvimento, Rural Celso Vedam, do Secretário da Educação, Avanir Mastey, 

e das nutricionistas Flávia Martins Abdalla e Paula Piekarski. Essa parceria foi 

fundamental para coleta de dados referentes aos processos envolvidos na compra 

e fornecimento da merenda escolar, bem como da piscicultura praticada no 

município. 

 

 

 

 

 Avaliar a viabilidade técnico-econômica da inclusão da carne do peixe 

cultivado em escala familiar em Campo Largo - Paraná, na merenda das escolas do 

município. 

Apresentação 

Objetivo do projeto 
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MERENDA ESCOLAR 
 A merenda escolar tem por objetivo atender as necessidades nutricionais dos alunos durante 

sua permanência em sala de aula, contribuindo para o crescimento, desenvolvimento, 

aprendizagem e bom rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formação de 

hábitos alimentares saudáveis (FNDE, 2013). 

 O Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE), garante a transferência de recursos financeiros para os estados e municípios, com o 

objetivo de subsidiar a alimentação escolar dos alunos matriculados na rede pública de ensino.  

O repasse é feito por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).  

CARACTERIZAÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO QUE RECEBEM 

A MERENDA ESCOLAR 
 Atualmente o município de Campo Largo atende 13.898 alunos, em 56 escolas da rede 

municipal. Dentre os beneficiados estão 18 creches, também conhecidas como CMEI (Centro 

Municipal de Educação Infantil), as quais atendem 2.020 crianças de 0 a 5 anos e 38 escolas do 

Ensino Fundamental (1º ao 5º ano de ensino), que atendem 11.878 alunos.  Dentre as 38 

escolas municipais, 9 estão incluídas no programa Mais Educação, do Governo Federal. Este 

programa beneficia 900 crianças (Tabela 1), dentre as quais 151 são alunas de Entidades 

Filantrópicas. 

 
Tabela 1 - Número de crianças matriculadas nas escolas municipais de 

 Campo Largo – PR em 2013 e quantidade de refeições fornecidas. 
 

Total de alunos atendidos na rede municipal CMEI 
Ensino 

Fundamental 

Programa 

Mais Educação 

Rede pública 2.020 10.978 900 

Número de refeições no dia 4 1 3 

Número de dias atendidos 200 200 200 

Número total de refeições servidas/ano 1.616.000 2.195.600 540.000 

 

 O programa Mais Educação é caracterizado por beneficiar escolas do Ensino Fundamental 

localizadas em áreas carentes, melhorando a qualidade de vida dos alunos por meio de ações 

educativas e alimentares. As entidades filantrópicas, por sua vez, são pessoas jurídicas de direito 

privado que não possuem finalidade lucrativa e promovem assistência educacional à sociedade 

carente (FNDE, 2013). 

MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPO LARGO 
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ELABORAÇÃO DO CARDÁPIO 

 
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS E COMPRA DA MERENDA ESCOLAR 

 A compra da merenda escolar é feita por meio de Licitações e Chamadas Públicas. Os recursos 

disponíveis são oriundos do Governo Federal e da Prefeitura de Campo Largo. O Governo 

Federal fornece um recurso diferente para cada categoria das escolas baseado no número de 

refeições que os alunos recebem diariamente. Na tabela 2 estão descritos os recursos 

financeiros disponíveis por aluno na compra de cada refeição. De todo o recurso disponível para 

a merenda 67,72% é disponibilizado pelo Governo Federal, enquanto 32,28% tem como origem 

os recursos próprios da Prefeitura Municipal. 

 

Tabela 2 - Fontes dos recursos financeiros destinados à  

compra da merenda. 

 

Fonte 
Nº de 

Alunos 

Recurso 

Federal 

Recurso 

Municipal 
Total 

CMEI’s  2.020 1,00 0,21 1,21 

Escolas Municipais (R$/aluno/dia) 10.978 0,30 0,21 0,51 

Programa Mais Educação (R$/aluno/dia) 900 0,90 0,21 1,11 

Recurso total anual (R$/ano) 13.898 1.224.680,00 583.716,00 1.808.396,00 

 O cardápio das escolas é elaborado a cada seis 

meses pelas nutricionistas da Secretaria da Educação 

Flávia Martins Abdalla e Paula Piekarski. 

 Mas, há um padrão. Ao longo da semana são 

fornecidas duas refeições doces e três salgadas, 

dentre as quais duas devem conter duas porções de 

carne e três porções de frutas e hortaliças. Ao final de 

um ano escolar, portanto, são 200 dias letivos em que 

os alunos recebem merenda. 
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FORMAS DE COMPRA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

LICITAÇÃO 

 A Licitação é um processo de compra, também conhecido como “registro de preço”. De 

acordo com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, existem varias modalidades de 

licitações e a utilizada no município de Campo Largo é o Pregão eletrônico. Ela é realizada uma 

vez ao ano e devido à grande quantidade de itens adquiridos, os preços acabam sendo menores 

que os preços no mercado.  

    Segundo a Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 o pregão é a modalidade de Licitação 

destinada para compra de produtos e serviços comuns.  

      O processo da compra inicia-se com o levantamento realizado pelas nutricionistas de todos 

os itens necessários para preparação da merenda. É feita uma pesquisa de preço, onde os três 

menores preços são utilizados como base (preço de referência) e a licitação é aberta com a 

média desses valores. Um edital é desenvolvido e as empresas com interesse enviam suas 

propostas. Qualquer empresa pode participar do pregão eletrônico desde que possua uma senha 

de fornecedor nas principais plataformas eletrônicas de compras, para isso é necessária à 

realização de um cadastro em cada uma delas. Antes do processo de disputa, é solicitado o envio 

de amostras do item a ser comprado para as nutricionistas realizarem os testes sensoriais, 

analisando o sabor, odor, cor e textura dos alimentos para posterior aprovação do produto na 

merenda escolar.  Também é realizada uma associação entre menor preço e a qualidade dos 

produtos testados. O pregão funciona como um leilão reverso, ou seja, ganha a empresa que 

apresentar a proposta com o menor preço.  

     Caso a compra de algum alimento do cardápio tenha sido realizada em quantidade 

insuficiente, uma Licitação Emergencial pode ser realizada para obtenção do respectivo item. 

CHAMADA PÚBLICA 

  A Chamada Pública tem por objetivo fomentar a agricultura familiar. Esta modalidade, 

prevista na Lei Federal nº 11.947 de 16 de junho de 2009, estabelece que 30% da alimentação 

disponibilizada na escola seja oriunda da agricultura familiar. Este processo inicia-se com a 

elaboração dos cardápios da alimentação escolar pelas nutricionistas. Os cardápios devem 

conter alimentos básicos como cereais, carnes, legumes, verduras e frutas, levando sempre em 

conta a diversificação agrícola da região, a cultura alimentar local, respeitando as referências 

nutricionais para uma alimentação saudável e balanceada. 

 Em seguida a Prefeitura deve publicar por meio da Chamada Pública, um documento 

mencionado quais os alimentos e qual a quantidade de cada um deles que deseja adquirir para 

alimentação escolar e que seja proveniente da agricultura familiar. 

 Este documento deve ser publicado em diversos meios de comunicação (jornal de circulação 

local e regional, página na internet) e também na forma de mural, em local público de ampla 

circulação.  
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 Os preços de referência utilizados para a compra de itens provenientes da agricultura familiar 

são os estabelecidos pela CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento). Ou seja, tais 

referências servirão de parâmetro para a definição dos valores a serem pagos aos produtores, de 

acordo com os alimentos a serem adquiridos. Os preços de referência devem ser atualizados 

semestralmente. Porém, há casos em que a CONAB não possui valores de referência, como é o 

caso do peixe, ou casos em que os valores estejam desatualizados. Para tais casos, faz-se 

necessário então pesquisar o preço em três diferentes mercados da região e se calcular um valor 

médio.  

 Os agricultores familiares que se interessem em vender para a merenda escolar necessitam 

de um documento que os habilita como fornecedores, que é a DAP (Declaração de Aptidão ao 

Pronaf). Este documento comprova que o produtor se enquadra como agricultor familiar e o 

habilita ainda a obter créditos do PRONAF (Programa Nacional de Desenvolvimento da 

Agricultura Familiar).  

     Com esse documento em mãos, o produtor pode elaborar um projeto de venda, que pode ser 

realizada individualmente, por meio de um grupo informal (o agricultor ou uma associação) ou 

por um grupo formal (cooperativa). O grupo formal, por sua vez, deve apresentar a DAP jurídica, 

que comprava que no mínimo 70% dos cooperados possuem a DAP individual. Por meio do 

projeto de venda é então é formalizado o interesse do produtor em vender seu produto para a 

alimentação escolar.  

 Na seleção dos projetos a prioridade será dada na seguinte ordem: primeiramente os 

produtores municipais, em segundo os regionais, em terceiro os estaduais e por último os 

federais. Ou seja, se o gênero alimentício requisitado pelas nutricionistas não for produzido 

pelos agricultores do município, sua aquisição poderá seguir os níveis de comercialização 

descrito acima. 

  Os produtos da agricultura familiar devem ainda atender a legislação sanitária, que normatiza 

o registro dos produtos e empreendimentos de acordo com o Serviço de Inspeção vigente. 

 O contrato assinado estabelece o cronograma de entrega dos produtos e a data de 

pagamento dos agricultores, devendo ser assinado pela prefeitura, pela cooperativa e/ou pelos 

agricultores. O início da entrega dos produtos será de acordo com o cronograma previsto no 

contrato. 
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FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR 
 As escolas recebem uma ou duas vezes por semana os alimentos comprados através da 

Licitação ou pela Chamada Pública. Os alimentos são preparados cozidos, assados ou grelhados. 

A quantidade de sódio, açúcar e gordura somados não devem ultrapassar 20% da merenda 

escolar, segundo a resolução 38 do PNAE, pois são itens que predispõe a obesidade infantil. 

Devido a esta resolução as frituras e gorduras são evitadas. No momento das refeições, as 

merendeiras são orientadas a servir pequenas porções e os alunos que desejarem poderão 

repetir. 

 

CATEGORIAS DE ESCOLAS QUE RECEBEM A MERENDA ESCOLAR 

CMEI’S 

 Entre as categorias atendidas, o CMEI é o que recebe o maior valor individual por aluno 

atendido, sendo também fornecido um cardápio diferenciado. Neste caso, o cardápio contém 

leite enriquecido, papinhas e sopas com grande variedade de legumes e verduras incluídas. Não 

são fornecidos alimentos industrializados ou fritos e as nutricionistas estão sempre 

reformulando os cardápios, objetivando que a alimentação dos alunos seja a mais saudável e 

balanceada possível. O hábito alimentar adquirido na infância tende a se solidificar na vida 

adulta. Por isso é importante estimular a formação de hábitos saudáveis o mais precocemente 

possível. A experiência mostrou que muitas crianças rejeitam inicialmente alimentos necessários 

a sua nutrição, recusando-se a degustá-los. Entretanto ao ver os colegas comendo e gostando, 

acabam muitas vezes sendo influenciados e provando também esses alimentos. 

 Ao longo do dia são fornecidas quatro refeições, sendo que estas devem atender 70% das 

necessidades diárias de energia de cada criança (PNAE, 2012). Nos CMEI’s do município existem 

404 crianças menores de um ano de idade, estas não podem consumir carne de peixe devido ao 

potencial alergênico que este alimento pode representar. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 No Ensino Fundamental os recursos disponíveis por aluno para aquisição da merenda são 

menores e é fornecida apenas uma refeição diária por criança. Da mesma forma que nos CMEI’s, 

são priorizadas refeições saudáveis e sem frituras. Para esta categoria a refeição deve suprir no 

mínimo 20% da energia diária que a criança necessita (PNAE, 2012). Dentre as escolas do Ensino 

Fundamental do municipio de Campo Largo, 9 são pertencentes ao Programa Mais Educação do 

Governo Federal, estes alunos do programa permanecem em período integral nas escolas e 

recebem três refeições diárias, que devem atender no mínimo 70% de energia diária necessária 

(PNAE, 2012). Em alguns casos, a merenda escolar pode representar para o aluno a única 

alimentação do dia. 
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FORNECIMENTO DE CARNES NA MERENDA ESCOLAR  

 Para todas as modalidades escolares descritas anteriormente são fornecidas a mesma 

quantidade de carne. Conforme já citado, a carne deve estar presente duas vezes por semana na 

refeição das crianças. Portanto, é servida 8 dias ao mês e em 56 dias ao longo do ano. 

 As carnes fornecidas atualmente são: carne moída (acém), patinho, peito de frango, coxa e 

sobrecoxa de frango, empanado de peixe, empanado de frango e salsicha. Na tabela 3 são 

apresentados os tipos de carnes compradas pela Licitação e seus respectivos preços. 

 

Tabela 3 - Tipos de carnes disponibilizadas na merenda escolar e preços pagos no primeiro 

semestre de 2013 pela prefeitura de Campo Largo por Licitação. 

Tipo de carne  Preço (R$/kg) 

Carne bovina moída (acém) 15,60 

Patinho 15,60 

Peito de frango 6,50 

Coxa e sobrecoxa de frango 6,15 

Empanado de peixe 16,00 

Empanado de frango 14,01 

Salsicha 5,45 

Custo médio por Kg da carne adquirida 10,12 

 

 O gasto total com a compra de carnes para todas as escolas municipais de Campo Largo para 

o ano de 2013 foi de R$ 492.426,89. Com este recurso foram adquiridos 48.654,42 kg de carnes, 

a um preço médio de R$ 10,12 por quilo. Este alimento, por sua vez, foi dividido entre as 56 

escolas de acordo com a quantidade de alunos presente em cada uma delas. Deve-se ressaltar 

que o valor gasto com a compra de carnes representou 27,23% dos recursos totais (Federais + 

Municipais) disponíveis para a aquisição da merenda. 

 Ao se dividir a quantidade total de carnes adquiridas pelo número de alunos e pelos 56 dias 

em que receberão carne ao longo do ano letivo, obtém-se por uma porção de carne de 62,51 

gramas por refeição por aluno, o que representa um custo médio de R$ 0,63/aluno. 

 

FORNECIMENTO DE PROTEÍNA E ENERGIA NA MERENDA ESCOLAR 

 A proteína é um macronutriente muito importante para o crescimento e para o 

desenvolvimento da criança, fornecendo aminoácidos essenciais e nitrogênio para a síntese 

de enzimas, hormônios, neurotransmissores, proteínas e também para a manutenção de 

tecidos.  

 A energia dos alimentos que compõe a merenda escolar é proveniente principalmente de 

carboidratos e lipídeos que é medida em quilo calorias (Kcal).   
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 Segundo o manual de orientação de alimentação infantil do PNAE, a merenda deve suprir 

20% das necessidades diárias de uma criança que consome apenas uma refeição por dia  na 

escola. Na tabela 4 são apontadas as necessidades de proteína e energia nas diferentes 

faixas etárias e na tabela 5, a composição proteica e energética das carnes adquiridas 

atualmente para a merenda escolar. 

 

 

 

Tabela 4 - Necessidades diárias segundo a faixa etária que devem ser  

supridas pela merenda escolar (20%)*.  

Faixa etária Proteínas (g/dia) Energia (kcal/kg/dia) 

1-3 anos 6,30 200 

4-5 anos 8,40 270 

6-10 anos 9,40 300 

Média 8,03 256,67 

* Fonte: Manual de orientação de alimentação infantil (PNAE, 2012) 

 

  

 

Tabela 5 - Composição proteica e energética das carnes adquiridas atualmente  

para a merenda escolar de Campo Largo. 

Tipo de carne 
Quantidade de Proteína 

(%) 

Quantidade de Energia 

(Kcal/kg) 

Carne bovina moída (acém)* 19,40 1.370 

Patinho* 21,70 1.330 

Peito de frango* 21,50 1.190 

Coxa e sobrecoxa de frango* 17,70 1.420 

Empanado de peixe** 13,00 2.150 

Empanado de frango*** 13,00 2.507,7 

Salsicha*** 12,00 2.440 

Media ponderada mensal 15,83 1.926,38 

* Tabela brasileira de composição dos alimentos (TACO, 2011). 

** Tabela nutricional da embalagem de Fish bits da Nativ. 

*** Tabela nutricional da embalagem da Sadia. 
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INCLUSÃO DO PEIXE NA MERENDA 
 Apesar da necessidade de proteína já estar sendo suprida nos dias em que se fornecem 

carnes, as nutricionistas afirmam que a carne de peixe seria uma opção de um alimento proteico 

de ótima qualidade e também com um baixo nível de gordura. A tilápia, por sua vez, é um peixe 

adequado para ser inserido na merenda escolar visto que possui baixos níveis de gordura e pelo 

fato dessa gordura estar fundamentalmente contida nas vísceras e não na musculatura dos 

animais. A tabela 6 mostra as qualidades proteicas e energéticas da tilápia.  

 Em algumas escolas o empanado de peixe industrializado já foi fornecido e bem aceito pelas 

crianças. Porém, o filé de peixe, assim como a polpa, nunca foi ofertado. Como explicado 

anteriormente, nem todas as crianças podem consumir peixe, devido ao seu potencial 

alergênico. As escolas municipais de Campo Largo possuem atualmente matriculadas 404 

crianças menores de 1 ano ao qual não será ofertado o peixe, então a tilápia poderá ser 

fornecida para 13.494 crianças da rede municipal. Para poder incluir o peixe é necessário realizar 

primeiramente o Teste de Aceitabilidade previsto pelo FNDE e que será devidamente explicado 

mais a frente. 

 
Tabela 6 - Composição proteica e energética da carne de  

tilápia fornecida nas formas de filé e polpa. 

Fornecimento da tilápia 
Quantidade de Proteína 

(%) 

Quantidade de Energia 

(Kcal/kg) 

Filé de tilápia 19 890 

Polpa de tilápia 16 1.100 

 

FORMAS DE FORNECIMENTO  

 As formas comumente encontradas de peixe ofertados na merenda escolar de outros 

municípios do Paraná, como é o caso de Toledo, Araucária, Pinhais e São José dos Pinhais, são o 

filé e a polpa de tilápia. 

 O processo de filetagem separa o filé dos espinhos do peixe, tornando a carne segura para o 

consumo de crianças. A polpa de tilápia também não apresenta problemas com espinhos, por 

ser uma carne mecanicamente separada e moída. 

 Pelo fato de ser o frigorífico mais próximo de Campo Largo, a Fishin Pescados, de Bocaiuva do 

Sul - PR foi escolhido para a simulação dos cálculos de fornecimento de peixe. É importante 

esclarecer que, a carne processada deve ter o selo do serviço de inspeção sanitária (municipal, 

estadual ou federal). Neste caso, como a processadora fica em outro município, a carne deve ser 

certificada pelo SIP (Serviço de Inspeção do Paraná). 
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COMPARAÇÃO NUTRICIONAL DA CARNE DE TILÁPIA COM AS OUTRAS CARNES  

 A seguir é apresentada a comparação da proteína e energia presentes no filé e na polpa de 

tilápia em relação às carnes que já vem sendo fornecidas na alimentação escolar. A base de 

calculo é a porção de 62,51 gramas por aluno que caracteriza a quantidade média atualmente 

disponibilizada. Com base nos valores abaixo, pode-se concluir que a porção do filé supre a 

necessidade média diária de proteína que deve ser atendida pela merenda para as faixas etárias 

citadas na Tabela 7. 

Com base nos dados apresentados a seguir pode-se concluir que não há carência nutricional 

de proteínas na merenda nos dias em que a carne é servida. Diferente da energia, que nestes 

dias deve ser complementada com outros alimentos, como o arroz, feijão, macarrão, legumes, 

etc, de forma a se atingir os níveis preconizados. 
 

Tabela 7 - Valores nutricionais supridos pelas carnes adquiridas atualmente na merenda em 
comparação com a carne de peixe, em uma porção de 62,51 gramas por aluno/refeição. 

 

 

Proteínas 

(g/dia) 

Energia 

(kcal/kg/dia) 

Média da necessidade diária que deve ser suprida na merenda* 8,03 256,67 

Média da necessidade suprida atualmente pela carne 9,90 120,43 

Quantidade suprida pelo filé de tilápia 8,30 38,88 

Quantidade suprida pela polpa de tilápia 6,99 48,05 

*PNAE, 2012 

Carne mecanicamente separada (polpa de Tilápia) da Fishin Pescados- Foto cedida por César Arzua. 

 

 

Filé de Tilápia da Fishin Pescados – Fotos cedidas por César Arzua. 
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   O objetivo do PNAE não é atender somente as necessidades nutricionais dos estudantes 

durante a sua permanência em sala de aula, mas também incentivar a formação de novos e 

saudáveis hábitos alimentares, que representam um dos aspectos mais importantes para a 

saúde, crescimento, aprendizado e para o rendimento escolar, contribuindo para a melhoria 

geral da qualidade da educação. A Resolução FNDE/CD nº 38 de 2009 estabelece as situações 

para aplicação dos testes, que devem ocorrer quando há no cardápio a introdução de alimentos 

atípicos ao hábito alimentar local. 

DEFINIÇÃO E IMPORTÂNCIA DO TESTE DE ACEITABILIDADE 

 O teste de aceitabilidade é o conjunto de procedimentos metodológicos, cientificamente 

reconhecidos, destinados a medir o Índice de Aceitabilidade da alimentação oferecida aos 

alunos.  A aceitação de um alimento pelos estudantes é um importante fator para determinar a 

qualidade do serviço prestado pelas escolas em relação ao fornecimento da alimentação escolar. 

Além disso, evita o desperdício de recursos públicos na compra de gêneros alimentícios que, de 

outra forma, poderiam ser rejeitados pelas crianças.  

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

 Para avaliar a aceitação do alimento existem duas metodologias aceitas pelo PNAE (2010). O 

método por Escala Hedônica Facial e o Resto Ingestão. Caso o Índice de Aceitação seja inferior ao 

preconizado para cada método, é recomendado que o teste seja repetido no mínimo por três 

vezes, com um intervalo de 2 meses entre cada teste.  

 O método Hedônico consiste em fornecer aos alunos que irão participar do teste, fichas 

faciais em escala que variam de 1 a 5, nas quais a criança assinala a que represente sua opinião 

em relação ao alimento ingerido. O resultado é dado com a contagem do número de respostas 

para cada expressão facial e calculada as percentagens. É considerado alimento aceito, quando a 

soma das escalas 4 e 5 for superior a 85%. 

 

 

Modelo de Escala Hedônica Facial para avaliação do alimento ingerido: 

  

 

  

  

 

  

  

Teste de Aceitabilidade 
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ÍNDICE DE ACEITAÇÃO 

100% - Percentual de rejeição 

 

 Já o método conhecido por Resto de Ingestão avalia a quantidade consumida. É realizada a 

pesagem da panela com o alimento antes e após o fornecimento para os alunos. Também é feita 

a pesagem dos rejeitos. Se o resultado do Índice de Aceitação for maior que 90%, a refeição foi 

aceita, caso contrário, não. Abaixo estão descritas as fórmulas utilizadas para obtenção dos 

resultados. 

   PERCENTUAL DE REJEIÇÃO DO RISOTO 
 

 Peso da refeição rejeitada  x 100% 

                         peso da refeição distribuída 

 

 

 

 

 

APLICAÇÃO PRÁTICA DO TESTE DE ACEITABILIDADE  
 No dia 5 de Julho de 2013 foi realizado na Escola Municipal Dr. Caetano Munhoz da Rocha, 

com a supervisão da nutricionista Paula Piekarski, o teste de aceitabilidade, feito com uma 

receita de risoto de filé de tilápia (confira a receita no final do relatório). O teste foi aplicado no 

período da tarde, onde 110 alunos estão matriculados do 1º ao 5º ano, no entanto apenas 67 

participaram efetivamente do teste, o restante não consumiu a merenda naquele dia, pois 

preferiram brincar e consumir lanches levados de casa, o que é permitido nessa escola. 

Os dados obtidos foram os seguintes: 

 1. O peso do risoto pronto = 17,8 Kg 
  2. Sobra do risoto = 4,8 Kg  
 3. Total servido = 13,00 Kg 
 4. Rejeitos dos pratos = 3,3 Kg 

 
 Percentual de Rejeição do risoto: 

        (3,30 Kg)   X 100 = 25,39% 
       (13,00 Kg) 

 
 Através deste Percentual de Rejeição, foi calculado o Índice de Aceitação: 

                                            100% - Percentual de Rejeição (25,39%) = 74,61% 

  Segundo os critérios adotados pelo PNAE, o valor do Índice de Aceitação do filé de tilápia 
em forma risoto foi alto. Porém, como foi inferior a 90%, será necessária a repetição do teste. 
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Etapas do preparo do risoto 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   Realização das pesagens (Teste Aceitabilidade) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Sobras (não consumido) Rejeitos dos pratos 
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 Não basta apenas saber se as crianças aceitam a tilápia na merenda escolar, mas também se a 

produção do município seria compatível com as demandas que passariam a ser geradas a partir 

da efetiva colocação da tilápia no cardápio das escolas municipais.  

 Para se chegar a essa informação, foram disponibilizadas pela Secretaria do Desenvolvimento 

Rural, 35 fichas contendo dados pessoais (nome, endereço e telefone), assim como a quantidade 

e espécie de alevinos comprados por piscicultores da região. A maior parte dos piscicultores de 

Campo Largo se enquadra na categoria de agricultor familiar, segundo as diretrizes da Lei nº 

11.326 de 24 de Julho de 2006. Na sua maioria, estes produtores praticam uma produção em 

pequena escala, muitas vezes destinada ao consumo da família. Dentre esses 35 produtores 

identificados pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, 31 foram contatados durante o presente 

trabalho. Destes, cerca de 65% possuem interesse em vender o peixe para a merenda.  Foi 

verificado também que 84% estão localizados por toda extensão da região de Bateias. 

 

Mapa de Campo Largo com os limites de Bairros:  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produtores e produção de tilápia em Campo Largo 

Bateias: 
84% dos 

produtores 
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 Após a avaliação das fichas foi possível chegar ao seguinte resultado: Os produtores 

adquiriram no ano de 2012, 64.825 alevinos de várias espécies, sendo que destes 39.060 eram 

de tilápia nilótica revertida. Com base nesses dados, conclui-se que a tilápia é o peixe mais 

cultivado no município, seguido pela carpa capim e pelo jundiá. Dos 35 piscicultores registrados 

na Secretária, 31 cultivam a tilápia em sua propriedade, representando 88,6% do total, seja em 

sistema de poli ou de monocultivo com uma área média de 0,2 hectares de lâmina d’água por 

produtor. 

 Para verificar as áreas ocupadas pela piscicultura, foram utilizadas fontes estatísticas oficiais 

provenientes do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e da EMATER (Instituto 

Paranaense de Assistência Técnica e Extensão). 

 Segundo o IBGE (2010) o município de Campo Largo conta com 178 estabelecimentos 

aquícolas destinados à piscicultura. Do total de propriedades que produzem peixe no município, 

apenas 30% comercializam sua produção para indústrias e 70% em pesque e pagues (EMATER, 

2012). Sendo assim, cruzando-se os dados do IBGE e da EMATER com os dados obtidos nas fichas 

preenchidas pelos produtores, pode-se estimar que dos 178 estabelecimentos voltados à 

piscicultura, 53 deles comercializam peixe para as indústrias e destes 47 produzem tilápia. Pela 

mesma metodologia, como cerca de 65% dos contatados manifestou interesse em vender o 

peixe para a merenda, estima-se que pelo menos 30 dos 47 piscicultores do município que 

vendem atualmente peixes para a indústria teriam interesse em fornecer peixes para a merenda 

escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fonte do cartograma: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

 
Indicadores de produção de tilápias  

no município de Campo Largo 
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 A seguir, foi estimada a produção total de tilápia no município. Como esse dado oficial não 

existe, optou-se por tentar estimar indiretamente a produção. Para isso, dois cenários foram 

avaliados, ambos considerando a densidade de povoamento utilizada.  No primeiro, a densidade 

foi estimada a partir dos dados e indicadores apresentados nos formulários preenchidos pelos 

piscicultores, o que gerou uma densidade de povoamento de 0,63 alevinos/m2. Porém, como 

esse valor foi considerado muito baixo, um segundo cenário foi também avaliado, neste caso 

tendo como base a Lei 1.817, de 23 de Agosto de 2011, do município de São José dos Pinhais-PR, 

que rege a piscicultura naquele município.  Neste caso, a densidade de povoamento sugerida é 

de 1,0 alevino/m2. Ou seja, considerou-se, com base na realidade local, que a densidade média 

de povoamento deve variar entre 0,63 e 1,0 alevino/m2. Após isso, foi estimada uma 

mortalidade de 10% ao longo do cultivo, baseada nas conversas com os produtores locais. Tais 

parâmetros fazem com que a densidade ao final dos cultivos seja estimada entre 0,57 e 0,90 

peixes/m2.  A Tabela 8 é sintetiza as informações aqui apresentadas.  
 

Tabela 8 - Produção de tilápia em Campo Largo em 2012 com 
 potencial para atender a merenda escolar. 

Indicadores  
 

Número de estabelecimentos que produzem tilápia (unidade) 30 

Área média de lâmina d'água por produtor (ha) 0,20 

Alevinos de tilápia comprados em Campo Largo no ano de 2012 (unidade) 37.800 

Densidade final mínima estimada (peixe/m²) 0,57 

Densidade final máxima estimada (peixe/m²)* 0,90 

Salientamos que os cálculos foram realizados a partir dos dados provenientes de uma amostra de produtores e 
por dados obtidos por meio de bases estatísticas oficiais. 
*Dado obtido seguindo a densidade de 1,0 alevinos/m

2
 (segundo a Lei 1.817 de 23 de agosto de 2011 de São 

José dos Pinhais) aplicando-se a taxa de sobrevivência de 90%. 

 

 A partir dos dados obtidos, foram estimados igualmente dois cenários produtivos, que 

permitem gerar respostas minimamente seguras quanto aos limites inferiores e superiores de 

produção de tilápias com potencial para atendimento das demandas para a merenda. No cenário 

mais crítico, considerou-se o peso vivo médio das tilápias de 600 gramas e a densidade final de 

0,57 peixes/m2. No cenário superior, foi considerado um peso médio final de 800 gramas e a 

densidade de 0,90 peixes/m2. Esses pesos foram utilizados por estarem dentro dos limites de 

abate determinada pela processadora Fishin Pescados.  

 A seguir foram simulados novamente dois Cenários, relativos à forma de fornecimento dos 

peixes. No Cenário I foi avaliado o potencial de produção de filé de Tilápia no município e a 

demanda destes pelos alunos da rede municipal. No Cenário II foi avaliada a mesma situação, 

porém utilizando-se a polpa da tilápia.  O filé apresenta um rendimento médio de cerca de 1/3 
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do peso vivo do peixe. Já para a polpa de tilápias o aproveitamento pode chegar a 2/3 do peso 

do peixe vivo. 

 No limite inferior do Cenário I, onde o peixe apresenta um menor rendimento, a produção 

estimada de tilápias destinada à merenda escolar seria suficiente para se ofertar oito vezes por 

ano uma porção de filé equivalente 62,51 gramas para cada aluno da rede municipal de ensino. 

Já considerando os dados apresentados no cenário mais favorável (limite superior), essa 

produção poderia atender a demanda gerada pela merenda escolar em 17 dias por ano (Tabela 

9). 

 
Tabela 09 - Cenário I: Produção de filé de tilápia no município de Campo Largo e 

 oferta do filé em uma porção de 62,51 gramas por aluno. 
 

Limite inferior   Limite superior 

0,57 Densidade final (peixe/m²) 0,90 

34.020 Número total de tilápias produzidas 54.000 

0,60 Peso vivo médio das tilápias (kg) 0,80 

20.412 Produção de tilápia C. Largo (kg/ano) 43.200 

6.804 Rendimento de filé de tilápia (kg/ano) 14.400 

8 
Números de dias/ano que poderiam ser 

atendidos pela porção de filé de tilápia 
17 

 

 Já se o produto a ser utilizado for a polpa de tilápias, essa oferta potencial de peixes seria 

suficiente para se abastecer as escolas entre 15 (limite inferior) e 31 dias (limite superior) por 

ano (Tabela 10). 

 
Tabela 10 - Cenário II: Produção de polpa de tilápia no município de Campo Largo e 

 oferta da polpa em uma porção de 62,51 gramas por aluno. 
 

Limite inferior   Limite superior 

0,57 Densidade final (peixes/m²) 0,90 

34.020 Número total de tilápias produzidas 54.000 

0,60 Peso vivo médio das tilápias (kg) 0,80 

20.412 Produção de tilápia C. Largo (kg/ano) 43.200 

12.247 Rendimento da polpa de tilápia (kg/ano) 25.920 

15 
Números de dias/ano que poderiam ser 

atendidos pela porção de polpa de tilápia 
31 

 

 



 

21 

 

 

Frigorífico considerado para o estudo  

 O frigorífico mais próximo da região de Campo Largo é a Fishin Pescados, localizado a 

aproximadamente 70 km, no município de Bocaíuva do Sul. Na prática, ele seria o único que 

possibilitaria o processamento do peixe produzido em Campo Largo. Os serviços prestados 

consistem em despesca, transporte do peixe vivo para o frigorífico, depuração, o processo de 

beneficiamento (filetagem, embalagem e congelamento), estocagem na câmara fria e a entrega. 

Este frigorífico encontra-se atualmente no limite de abate, com 2 toneladas de peixe por dia, 

porém está passando por um processo de ampliação que triplicará sua capacidade, podendo 

abater cerca de 6 toneladas de peixe por dia. 

  

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 De acordo com o responsável pela Fishin Pescados, o zootecnista Norberto Issamu Esumi, foi 

informado sobre as exigências em relação ao tamanho dos peixes, que para o processamento 

devem apresentar peso médio de 600 a 800 gramas. Além disso, é exigido que o volume para 

logística de despesca seja de 4 toneladas de peixe vivo de uma mesma região. Um pequeno 

agricultor familiar não seria capaz de atender sozinho essa exigência, porém somando a sua 

produção com a de outros produtores por meio de uma associação ou cooperativa, pode-se 

chegar a este volume e viabilizar a despesca. 

  Outro aspecto a ser considerado é que a empresa além de comprar peixe para comercializar 

de forma independente, também presta serviços para os produtores da agricultura familiar, que 

vendem para a merenda escolar. Para prestação desses serviços é necessário que esses 

Processamento do peixe oriundo da agricultura familiar 

Distância entre Campo Largo-PR e Bocaiúva do Sul-
PR: 69,2 Km. Fonte: Google Maps, 2013. 
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produtores sejam cooperados à Coopescado Sul, uma Cooperativa Agroindustrial dos 

Agricultores Familiares da Região Sul do Brasil. 

 Para vender seu produto por meio da Chamada Pública o piscicultor necessitará terceirizar o 

processamento do peixe, que envolve a despesca, o transporte do peixe vivo, o transporte do 

produto processado e resfriado até as escolas. O preço de venda do filé de tilápia por Chamada 

Pública praticado em municípios próximos como: São José dos Pinhais, Colombo, Piraquara e 

Araucária atendidos atualmente pela Coopescados é de R$ 25,00 o quilo. 

 O valor cobrado pela Fishin Pescados pelos serviços, de despesca, transporte e 

processamento é de R$ 3,83 por quilo de peixe vivo, portanto o custo da produção de um quilo 

de filé será de R$ 11,50, lembrando que para cada quilo de filé são necessários 3 Kg de peixe 

vivo. Subtraindo o valor de R$11,50 do preço pago por Chamada Pública (R$ 25,00) restam ao 

piscicultor R$ 13,50, ou seja, R$ 4,50 o Kg do peixe vivo. 

O preço pago pela Fishin Pescados ao piscicultor pelo quilo do peixe vivo destinado a outro 

mercado é inferior (R$ 4,00) ao da Chamada Pública (R$ 4,50). Apenas a título de comparação, 

segundo as cotações do CEAGESP (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo), 

no dia 02/07/2013 o preço médio do quilo de tilápia comercializado no atacado foi de R$ 4,30. 

Ou seja, neste caso, certamente o piscicultor recebeu menos pelo quilo desse peixe, sendo que 

esse valor não pode ser comparado com o praticado em pesque–pagues. 

 O interesse dos piscicultores em vender para a merenda escolar, se dá fundamentalmente 

devido ao preço que irão receber pelo quilo do peixe vivo, que está acima do praticado no 

mercado. Além da segurança em ter sua venda garantida e de receber por isso (o que nem 

sempre acontece quando a venda é feita para os pesque-pague) e em alguns casos, como foi 

verificado, até mesmo o interesse social em fornecer um bom produto para a alimentação das 

crianças que estudam no município. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visita realizada ao produtor Fábio Winski  

Bairro Águas Claras, Campo Largo. 
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Abatedouro em Campo Largo? 

  

 

 

 

 

 

 

 

mais aprofundada do potencial do município e dos volumes necessários para se viabilizar uma 

processadora. A organização dos produtores também é algo fundamental para viabilizar o 

abastecimento de uma processadora. 

 Contudo, nem mesmo a demanda gerada pela eventual colocação do peixe na merenda 

escolar é suficiente para viabilizar a instalação de uma processadora local. Se fornecida uma vez 

ao mês para cada aluno a porção calculada de 62,52 gramas de filé de tilápia, a demanda do 

município seria de aproximadamente 4,13 toneladas de filé por ano, o que equivale a 12,38 

toneladas de peixe vivo. Como estimado anteriormente, a produção de tilápia (peso vivo) no 

município deve variar hoje entre algo como 20,4 e 43,2 toneladas/ano. Estes valores de 

produção apesar de serem suficientes para suprir a demanda da merenda escolar por carne de 

peixe uma vez ao mês, são baixos, já que mesmo uma processadora pequena teria a capacidade 

para abater pelo menos 20 toneladas de peixe por mês.  

 Em média uma processadora de peixe funciona pelo menos 250 dias por ano, descontados 

105 dias que compreendem aos finais de semana e cerca de 10 dias de feriados no ano. Assim 

sendo, temos 21 dias de trabalho por mês nos quais se abatem 20 toneladas de peixe, ou seja, 

seria necessária uma produção de 0,95 toneladas de peixe vivo por dia para manter uma 

pequena processadora em funcionamento.  

 Para um frigorífico ser viável, mesmo de pequeno porte, é necessário um fluxo de abate 

contínuo, para que este funcione durante todo o ano e não fique ocioso, gerando custos fixos, 

sem qualquer receita correspondente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Campo Largo não possui atualmente um abatedouro ou 

frigorífico de peixes. Complementarmente, durante a execução 

deste projeto foi possível verificar que tal implantação seria 

absolutamente inviável no momento. A piscicultura do município 

ainda é realizada em pequena escala, de maneira desorganizada e 

pouco tecnificada. Assim, antes de qualquer tentativa de se 

implantar uma unidade processadora no município, deve-se 

primeiramente investir na capacitação dos piscicultores, numa 

avaliação 
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Custos da inclusão da carne de tilápia na merenda escolar 

 Considerando, mais uma vez, que uma porção individual servida na merenda escolar equivale 

a 62,51 gramas, o filé de tilápias, essa porção custaria de R$1,50 a R$1,56 por aluno. Já se o 

produto for a polpa esse valor cairia para R$1,19 a 1,25 por aluno, dependendo do método de 

entrega escolhido. 

 O custo anual da inclusão na merenda escolar do filé ou da polpa de tilápias oriundos da 

agricultura familiar do município está apresentado nas tabelas 11 e 12, respectivamente.  Os 

cálculos aqui realizados mostram que incluir o peixe na merenda escolar uma vez por mês, em 

substituição a alguma fonte proteica de origem animal utilizada atualmente, representará um 

aumento nos custos da ordem de R$ 50.641,85 a R$ 86.071,92 por ano, dependendo da forma 

de apresentação (polpa ou filé) e de entrega do produto (em uma central de compras ou em 

cada escola do município). Estes valores representam um aumento que podem variar de 10,28% 

até 17,48% nos recursos totais destinados à compra de proteína de origem animal e de 8,68% a 

14,75% nos recursos municipais destinados à compra da merenda escolar. 

 

 

 

 

 

 
Custo extra da inclusão da tilápia pode variar de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Análise de Viabilidade Econômica 

R$ 50.641,85 a R$ 86.071,92 por ano 
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Tabela 11 - Custos anuais da inclusão do filé de tilápia. 

 

  
Entregue 
em cada 

escola 

Entregue em 
central de 
compras 

Preço do filé de tilápia (R$/Kg)  25,00 24,00 

Custo da porção de 62,51 g do filé de tilápia/aluno/dia (R$) 1,56 1,50 

Custo anual para o fornecimento do filé de tilápia 1 vez por mês (R$)* 147.625,28 141.720,27 

Recurso necessário para outras carnes por ano (R$) 430.873,53 430.873,53 

Gasto anual com a aquisição de carnes 7 vezes/mês e filé de tilápia 1 
vez/mês (R$) 

578.498,81 572.593,80 

Gasto anual extra para o fornecimento de filé de tilápia 1 vez/mês (R$) 86.071,92 80.166,91 

Aumento esperado nos recursos totais destinados a aquisição de carnes (%) 17,48 16,28 

Aumento esperado nos Recursos Municipais destinados a aquisição da 
merenda (%) 

14,75 13,73 

*Custo da porção de 62,51 g X 7 porção/aluno/ano X 13.494 alunos. 

 
 
 

Tabela 12 - Custos anuais da inclusão da polpa de tilápia. 

 

  
Entregue 
em cada 

escola 

Entregue em 
central de 
compras 

Preço da polpa de tilápia (R$/Kg)  20,00 19,00 

Custo da porção de 62,51 g do filé de tilápia/aluno/dia (R$) 1,25 1,19 

Custo anual para o fornecimento da polpa de tilápia 1 vez por mês (R$)* 118.100,22 112.195,21 

Recurso necessário para outras carnes por ano (R$) 430.873,53 430.873,53 

Gasto anual com a aquisição de carnes 7 vezes/mês e polpa de tilápia 1 
vez/mês (R$) 

430.873,53 543.068,74 

Gasto anual extra para o fornecimento da polpa de tilápia 1 vez/mês (R$) 56.546,86 50.641,85 

Aumento esperado nos recursos totais destinados a aquisição de carnes (%) 11,48 10,28 

Aumento esperado nos Recursos Municipais destinados a aquisição da 

merenda (%) 9,69 8,68 

*Custo da porção de 62,51 g X 7 porções/aluno/dia X 13.494 alunos. 
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Considerações sobre o retorno do investimento para o município 

 Além dos inegáveis benefícios alimentares da inclusão de um produto saudável na 

alimentação dos estudantes da rede municipal de ensino, uma análise preliminar mostra que 

uma boa parte dos investimentos extras envolvidos na inclusão de peixe na merenda escolar 

retornaria ao município por meio da remuneração dos piscicultores e, consequentemente, da 

cadeia produtiva da piscicultura. Estes por sua vez, teriam como receita R$ 4,50 por quilo de 

peixe vivo. Este valor varia de 45% a 56,25% do investimento dependendo do tipo de 

fornecimento e método de entrega conforme as tabelas 13 e 14. 

 
 

 Tabela 13 - Retorno do investimento para o município 
 a partir da compra do filé da tilápia. 

 

  
Entregue em 

cada escola  

Entregue em 

central de compras 

Preço do filé de tilápia R$/Kg  24,00 25,00 

Preço pago para produtor (R$/Kg) 13,50 13,50 

Total gasto com a inclusão do filé de tilápia (R$/ano) 80.166,91 86.071,92 

Total que ficará no município (R$/ano) 46.478,84 45.093,88 

Quantidade do valor que fica no município (%) 54,00 56,25 

 

 

 

Tabela 14 - Retorno do investimento para o município 
a partir da compra  da polpa da tilápia. 

 

  
Entregue em 

cada escola  

Entregue em 

central de compras 

Preço da polpa de tilápia R$/Kg  20,00 19,00 

Preço pago para produtor (R$/Kg) 9,00 9,00 

Total gasto com a inclusão da polpa de tilápia (R$/ano) 56.546,86 50.641,85 

Total que ficará no município (R$/ano) 25.466,09 23.988,24 

Quantidade do valor que fica no município (%) 45,00 47,37 
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 FORMA DE FORNECIMENTO DO PEIXE 

 As nutricionistas responsáveis não se mostraram interessadas no momento em incluir a polpa 

de tilápia na merenda escolar, apesar do menor custo apresentado por esse produto. Segundo 

elas, este produto apresentaria uma pior qualidade nutricional para as crianças. Elas também 

alegam a aceitabilidade desta polpa seria baixa. Essa posição torna inviável a inserção da polpa 

de peixe na merenda. 

 Já o filé de tilápia apresenta grande interesse, pois segundo as nutricionistas, sua qualidade 

nutricional é inquestionável e o produto seria mais bem aceito pelas crianças. Além disso, o 

próprio Governo Federal já vem fazendo exigências quanto à inclusão da carne de peixe no 

cardápio. Há um questionamento das nutricionistas em relação à compra deste peixe pela 

Chamada Pública, pois o preço do quilo do filé é de R$ 25,00, contra R$ 18,00 da Licitação. 

 

PRODUÇÃO POTENCIAL DE TILÁPIA NO MUNICÍPIO PARA ATENDER A 
DEMANDA GERADA PELA MERENDA ESCOLAR 

 A produção de tilápia oriunda da parcela de produtores que manifestou interesse em 

fornecer peixes para a merenda escolar, mesmo no cenário mais conservador, mostrou-se 

suficiente para atender a demanda das escolas uma vez por mês. Porém, apenas isso 

provavelmente não será o suficiente para viabilizar a inclusão deste produto na alimentação 

escolar. 

 Os índices zootécnicos alcançados pelos piscicultores municipais são sofríveis. Os produtores  

praticamente não recebem orientação técnica e nem estão minimamente qualificados para 

obter um retorno mais adequado de seus investimentos. Também será importante que se invista 

em obras de melhoria das estradas, facilitando o escoamento da produção, já que 84% dos 

produtores estão localizados em Bateias, uma região que apresenta problemas estruturais 

crônicos em suas estradas, principalmente nas épocas mais chuvosas do ano. 

 Por meio dos indicadores utilizados, foi possível estimar a produção e as áreas destinadas à 

produção de peixes pela agricultura familiar com potencial para atender a demanda gerada pela 

inclusão da tilápia na merenda escolar. Estes dados podem ser utilizados para orientar a tomada 

de decisão dos administradores em relação a implantações de políticas públicas de fomento a 

piscicultura local bem como fornecer subsidio para identificar quais os pontos a que devem ser 

melhorados para atingir os piscicultores. 

 

Considerações Finais 



 

28 

CARÁTER SOCIAL DO PROJETO 

O caráter social do presente projeto é claramente constatado por considerar diferentes 

realidades representativas perante a sociedade. São elas: a dos piscicultores da região, que 

mostraram interesse em comercializar sua produção de peixe para a merenda escolar; dos 

administradores públicos que se posicionaram a favor do desenvolvimento de um projeto para 

avaliar a viabilidade de incluir o peixe dos piscicultores de escala familiar na merenda; e das 

crianças da rede pública de ensino que poderão ser beneficiadas por uma nova fonte de proteína 

de alto valor nutricional. 

 

 RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Por todo Brasil se fala sobre a inclusão da carne de peixe na merenda escolar. Muitos 

municípios já vêm fornecendo essa fonte de proteína diferenciada usando como argumentos o 

valor nutricional do alimento em beneficio da saúde das crianças e o fomento da cadeia 

produtiva de peixe em escala familiar. De fato estão corretos, porém esses argumentos isolados 

são insuficientes para que decisões sejam tomadas. É importante que seja avaliado o custo 

relativo à inclusão dessa nova fonte de proteína na merenda, quanto esse custo vai representar 

no orçamento Municipal e não menos importante, saber qual será o índice de aceitação pelas 

crianças dessa carne, pois de nada adianta fornecer um alimento na merenda que não seja bem 

aceito pela maioria dos alunos. Da mesma forma é necessária uma avaliação da piscicultura do 

município. Avaliar previamente se haverá potencial produtivo de peixe para suprir a demanda 

das escolas.   

 Com base no presente estudo foi constatado que o investimento para incluir filé de tilápia na 

merenda escolar uma vez ao mês varia de R$ 80.166,91 a R$ 86.071,92 por ano, dependendo do 

método escolhido de entrega do filé (Tabela 13), sendo que 54 a 56,25% desse investimento 

retornariam ao município por meio da remuneração dos piscicultores que venderam seus peixes 

para a merenda. A implantação do filé de tilápia uma vez ao mês geraria um aumento de 13,73% 

a 14,76% nos recursos municipais destinados à compra da merenda escolar. 

 Vale ressaltar que cabe somente ao gestor público do Município de Campo Largo decidir se 

é ou não viável incluir o peixe oriundo da agricultura familiar da região na merenda das escolas 

municipais. Podendo tomar como base o estudo realizado para fundamentar técnica e 

economicamente suas decisões. 
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SÍNTESE DA ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICO ECONÔMICO 

Limitações  Potencialidades 

 

Nutricionistas não pretendem testar a 

polpa de tilápia na alimentação escolar. 

 

- 

Alto custo de inclusão do filé de tilápia 

oriundo da agricultura familiar, R$ 

25,00, em comparação com o preço de 

Licitação, R$ 18,00. 

- 

- 

Índice de Aceitação do filé de tilápia 

considerado elevado (74,61%), apesar 

de ainda não ter atingido o nível 

exigido pelo PNAE para a inclusão de 

um novo alimento (85%). 

Estradas não pavimentadas dificultam 

escoamento da produção de peixe. 
- 

Produtores de peixe do município ainda 

não fazem parte de nenhuma 

cooperativa. 

Existência de uma cooperativa atuante 

na agricultura familiar específica para 

piscicultores - Coopescados Sul. 

- 

65,2% dos piscicultores que se 

enquadram nas diretrizes 

estabelecidas para agricultura familiar 

demonstram interesse em vender para 

a merenda escolar. 

Faltam técnicos capacitados para 

auxiliar os piscicultores. 
- 

- 

Mesmo no cenário mais conservador a 

produção de tilápia, dos piscicultores 

que têm interesse de vender para a 

merenda, é suficiente para atender a 

demanda das escolas uma vez ao mês. 
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Risoto de filé tilápia 

 
Ingredientes: 

 

1 Kg de filé de tilápia 

1 Cebola grande 

1 Dente de alho 

Salsinha e cebolinha a gosto 

2 colheres de sopa de óleo 

1 Cenoura ralada 

6 Colheres de sopa de extrato de tomate 

5 Xícaras de arroz cozido 

Sal a gosto 

 

Modo de preparo: 

Tempere o peixe com o sal e alho, deixe descansar por 15 minutos e 

reserve. Em uma panela aqueça o óleo doure a cebola e adicione o peixe. Após 

estar refogado acrescente o extrato de tomate junto o molho de peixe e 

junte com o arroz já cozido com a cenoura e salpique salsinha e cebolinha. 

 

Receita do Risoto de Tilápia 
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