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RESUMO 

 

Bancos de Alimentos (BA) são equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional 

destinados a captar alimentos prioritariamente perdidos ao longo da cadeia produtiva e 

distribuir para pessoas em vulnerabilidade social e insegurança alimentar. Como toda política 

pública, os BAs necessitam de avaliações permanentes, contribuindo para a tomada de 

decisão e adequada alocação de recursos públicos. O objetivo desta pesquisa foi avaliar os 

BAs, baseando-se na tríade estrutura-processo-resultado, no que se refere aos recursos 

materiais, humanos e financeiros, estrutura física e organizacional dos BAs e os seus 

processos de articulação com parceiros, captação, processamento, armazenamento e 

distribuição de gêneros alimentícios, atendimento aos beneficiários e educação em 

alimentação e nutrição. Além disso, foi avaliado o resultado das atividades e intervenções dos 

BAs. Trata-se de um estudo transversal descritivo, de abordagem quantitativa, com análise 

qualitativa, realizado no período de novembro de 2012 a novembro de 2014, em 10 BAs 

municipais em funcionamento em Minas Gerais, conveniados com o Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Foram utilizados como instrumentos de pesquisa 

Relatórios Trimestrais de Atividades e questionário semi-estruturado. Quanto à avaliação da 

estrutura, foi observado um importante desconhecimento da maioria das equipes quanto ao 

objetivo fundamental dos BAs e uma falta de capacitação quanto ao ideal processo de 

operacionalização do Programa, além de inadequações na estrutura física e insuficiência de 

equipamentos essenciais às diversas atividades. Quanto à avaliação do processo, observou-se 

uma crescente participação do Programa de Aquisição de Alimentos em detrimento do 

cumprimento do objetivo primordial de combate ao desperdício de Alimentos, somado à 

fragilidade das ações educativas e do monitoramento dos Programas municipais. Quanto ao 

resultado, observou-se a impossibilidade de definição da eficiência devido à falta de 

informação da equipe sobre os recursos e custos dos equipamentos, bem como da efetividade 

pela deficiência de ações necessárias para mensurar e monitorar o alcance dos Programas. 

Conclui-se que é necessária uma maior integração e mobilização do governo federal para a 

normatização, regulamentação e redefinição conceitual e do arranjo institucional do Programa 

Banco de Alimentos. 

 

Palavras-chave: Banco de Alimentos. Avaliação. Estrutura. Processo. Resultado. 

 



ABSTRACT  

 

Food Banks (FB) are public facilities engaged to the Food Security and Nutrition, which aim 

to raise food otherwise lost along the productive chain and distribute it to people in social 

vulnerability and food insecurity. As a public policy, the FB’s need to be continuously 

evaluated, assisting decision making and correct allocation of public resources. This study 

aims to evaluate the 10 municipal Food Banks of Minas Gerais insured with the Ministry of 

Social Development and Hunger Combat, based on the structure-process-result triad. Were 

taken into account the material, human and financial resources, physical and organizational 

structures and the FB procedures in the rise, receive, process and storage of food, besides its 

partners relationship, beneficiary assistance and educational activities. Furthermore, was 

assessed the results of the FB activities and interventions. The study consists in a descriptive 

transversal analysis, with quantitative approach. In the research were used as instruments the 

Quarterly Activities Reports of the FB and a semi-structured questionnaire, applied in locu to 

the FB’s manager teams. The results showed an important unfamiliarity of most teams about 

the fundamental purpose of the FB, and a lack of training regarding its operational processes. 

For the structure, it was diagnosed some inadequacies in physical infrastructures and lack of 

essential equipment to various activities in some FB’s. For the processes, it was observed an 

increasing participation of the governmental Food Acquisition Program to the detriment of the 

fight against the food waste – the primordial goal of the FB. It was also diagnosed a weakness 

in the educational actions and in the monitoring of the municipal programs. For the results, 

the lack of information about financial resources and equipment costs prevented the analysis 

of the FB’s efficiency and effectiveness. The analysis of this scenario allow us to conclude 

that is necessary an intervention of the Federal Government to provide normalization, 

regulation and conceptual redefinition of the institutional arrangement of the Food Bank 

Program.  

 

Keywords: Food Bank, Evaluation, Structure, Process, Results 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN) define diretrizes 

para a promoção do acesso universal à alimentação adequada e saudável, para o abastecimento 

e estruturação de sistemas sustentáveis e descentralizados e, por fim, para a instituição de 

processos permanentes de educação alimentar e nutricional, pesquisa e formação nas áreas de 

Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e do Direito Humano à Alimentação Adequada 

(DHAA) (BRASIL, 2010a).  

Como ação estratégica da PNSAN, realizada pelo Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome (MDS), a Rede de Equipamentos Públicos de Alimentação e 

Nutrição conta com um equipamento de iniciativa de abastecimento e segurança alimentar e 

nutricional, os Bancos de Alimentos (BA). Esses têm como objetivos a redução do 

desperdício de alimentos e o seu aproveitamento integral, contribuindo diretamente para a 

diminuição da fome de populações vulneráveis, que se encontram em algum grau de 

insegurança alimentar (BRASIL, 2007a).  

Segundo um estudo divulgado em janeiro de 2013, pela Institution of Mechanical 

Engineers, “Global Food, Waste Not, Want Not”, em todo o mundo são produzidos cerca de 

quatro bilhões de toneladas de alimentos por ano. No entanto, devido a práticas inadequadas 

no armazenamento, colheita e transporte, bem como o desperdício de mercado e o gerado pelo 

consumidor, estima-se que 30-50% (ou 1,2-2,0 bilhões de toneladas) de todos os alimentos 

produzidos nunca chegam a ser consumidos (UNITED KINGDOM, 2013). 

Para contornar essa grave situação também recorrente no Brasil, as atividades de 

distribuição de alimentos pelos BAs se realizam através da articulação com o maior número 

possível de unidades de produção, armazenamento e comercialização de alimentos em busca 

dos alimentos que estão fora dos padrões de comercialização, mas sem nenhuma restrição de 

caráter sanitário e que teriam como destino final o descarte. Os gêneros arrecadados são 

distribuídos gratuitamente para entidades assistenciais de forma a complementar as refeições 

diárias da população assistida (BRASIL, 2007b). 

Sendo os BAs, portanto, uma iniciativa do poder público, o monitoramento com 

observação regular e sistemática do desenvolvimento das atividades, do uso dos recursos e da 

produção dos resultados é imperativo. A avaliação deve ser entendida e considerada como um 

exercício permanente de comparação entre o planejado e o executado, com o objetivo de 

contribuir para a tomada de decisão em relação aos programas e, consequentemente, para a 

adequada alocação de recursos públicos (NOVAES, 2008). 
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A divulgação e a disseminação do conhecimento produzido tem a importante função 

de contribuir para a transparência da gestão pública e para a sistematização e registro das 

informações fundamentais para a retroalimentação dos programas, além de gerar subsídios 

necessários para a edição de publicações técnicas que visam promover o intercâmbio de 

conhecimento sobre a gestão das políticas públicas sociais (BRASIL, 2012c). 

Em vista do exposto e considerando as dificuldades de operacionalização de uma 

política pública de SAN, neste estudo foram avaliados os BAs municipais localizados em 

Minas Gerais, buscando estabelecer um cenário estadual de qualidade destes equipamentos de 

combate ao desperdício de alimentos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Os antecedentes da formulação e implantação da política de segurança alimentar e 

nutricional no Brasil são marcados por fatos ocorridos no cenário internacional e também por 

importantes balizadores nacionais, desde o início do século XX até o início do século XXI. O 

processo contínuo de construção do panorama das políticas ligadas à alimentação sofreu e 

ainda sofre alterações em função do contexto político, econômico e social de cada período 

histórico. Por esse motivo, esta primeira parte, de caráter bibliográfico, constitui um desafio e 

um objetivo complementar deste estudo, ao contribuir com o estado da arte do 

desenvolvimento da política de alimentação, ao abordar a construção do conceito dinâmico da 

SAN, que evolui à medida que a história avança. Para tal, o primeiro tópico versa brevemente 

sobre como a fome deixou de ser um tema oculto e se tornou protagonista na agenda política 

do mundo e do Brasil. Na sequência, a evolução da política de SAN está representada na 

Linha do Tempo, contemplando seus marcos históricos e normativos. Demonstra-se a 

construção da política pública nacional de SAN a partir do momento em que o tema no Brasil 

assumiu seu lugar diante da necessidade do equacionamento do problema da fome, para além 

da noção exclusiva do abastecimento, impulsionado pelo contexto internacional. Ainda, 

apresenta-se o panorama brasileiro da produção de alimentos e da (in)segurança alimentar, 

caminhando paradoxalmente na contramão do desperdício de alimentos, fator estrutural de 

maior gravidade quando se refere à violação do direito humano à alimentação adequada. 

 

2.1 Os antecedentes do conceito atual de Segurança Alimentar e Nutricional: uma 

interseção do contexto histórico internacional e nacional  

 

Durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), o termo segurança alimentar 

utilizado na Europa estava diretamente relacionado ao conceito de soberania e segurança 

nacional. Em tal contexto, o termo se referia à necessidade de formação de estoques 

estratégicos de alimentos, fortalecendo a ideia de que a ordem suprema de uma nação 

dependia de sua capacidade de autoprovisão de alimentos e de matérias-primas (HIRAI; 

ANJOS, 2007), de forma a não ficar vulnerável a possíveis embargos políticos ou militares 

(BURITY et al., 2010). 

Diferente da Europa, a preocupação do Brasil com o problema da fome e da miséria 

vinha desde o período colonial. O início do século XX foi marcado pela preocupação pública 

com a escassez, com os preços e com o escoamento dos alimentos, atingindo todas as 
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camadas da população. O termo combate à fome não constava das preocupações das 

instituições criadas, mas sim a carestia (TAKAGI, 2006). 

Um pouco mais adiante, em 1932, o Brasil iniciou os primeiros movimentos 

relacionados ao combate à fome, extinguindo o princípio de carestia característico. O médico, 

geógrafo, antropólogo e autor de diversos trabalhos com ênfase no caráter político da fome, 

Josué de Castro, idealizou e coordenou o estudo intitulado “As Condições de Vida das 

Classes Operárias no Recife”, o primeiro inquérito do gênero no país. A investigação foi 

fundamental para associar a fome à produtividade do trabalhador e abordar a dimensão da 

fome e das doenças, fortalecendo, por conseguinte, a emergente luta pela criação do salário 

mínimo, bem como pelo reconhecimento dos direitos dos trabalhadores (BRASIL, 2010). 

Em 1940, no período do Estado Novo, foi criado o Serviço de Alimentação da 

Previdência Social (SAPS)
1
, um marco importante por constituir uma das primeiras iniciativas 

brasileiras relacionadas à alimentação. Esse fato foi impulsionado por diretrizes como a 

politização da questão social e os riscos de desabastecimento oriundos da Segunda Grande 

Guerra (EVANGELISTA; YAZBECK, 2010).  

No cenário internacional, a partir da Segunda Guerra (1939-1945), o termo segurança 

alimentar ganha força, representando um marco na busca por mecanismos mais abrangentes 

no sentido de garantir o bem estar da humanidade (BURITY et al., 2010). Assim, enquanto se 

discutia a necessidade de manter a paz entre os países, dando forma à constituição da 

Organização das Nações Unidas, em 1943, em Hot Springs, Estados Unidos, houve também a 

proposta de criar uma organização multigovernamental para o incentivo da agricultura e 

alimentação (TAKAGI, 2006). 

Decorrente dessa ideia aconteceu, nesse mesmo ano, a I Conferência Internacional 

sobre a Agricultura e a Alimentação e, como resultado de um amplo debate, foi criado em 

Quebéc, no Canadá, em 1945, um organismo internacional denominado Food and Agriculture 

Organization of the United Nations (FAO) ou Organização das Nações Unidas para a 

Agricultura e Alimentação (BELIK; SILVA; TAKAGI, 2001). A FAO nascia, então, com o 

objetivo de superar a fome e, portanto, defendia que era necessário disseminar o 

conhecimento sobre os melhores métodos de produção, processamento e distribuição e o 

melhor uso dos alimentos (TAKAGI, 2006).  

                                                             
1 O Serviço de Alimentação da Previdência Social foi instituído pelo Decreto-lei nº 2.478, de 05 de agosto de 

1940, diretamente subordinado ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e destinado principalmente a 
assegurar condições favoráveis e higiênicas à alimentação dos segurados dos Institutos e Caixas de 

Aposentadorias e Pensões subordinados ao respectivo Ministério (BRASIL, 1940). Em 1967 o SAPS foi extinto. 

 

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
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Josué de Castro descreveu esse momento da seguinte forma: 

 
A demonstração mais efetiva da mudança radical da atitude universal, em face do 

problema, encontra-se na realização da Conferência de Alimentação de Hot Springs, 

a primeira das conferências convocadas pelas Nações Unidas para tratar de 

problemas fundamentais à reconstrução do mundo de após-guerra. Nesta conferência 

reunida em 1943, e que deu origem à atual Organização de Alimentação e 

Agricultura das Nações Unidas – a FAO – quarenta e quatro nações, através dos 

depoimentos de eminentes técnicos no assunto, confessaram, sem constrangimento, 

quais as condições reais da alimentação dos seus respectivos povos e planejaram as 

medidas conjuntas a serem levadas a efeito para que sejam apagadas ou pelo menos 

clareadas, nos mapas mundiais de demografia qualitativa, estas manchas negras que 

representam núcleos de populações subnutridas e famintas, populações que 
exteriorizam, em suas características de inferioridade antropológica, em seus 

alarmantes índices de mortalidade e em seus quadros nosológicos de carências 

alimentares – beribéri, pelagra, escorbuto, xeroftalmia, raquitismo, osteomalácia, 

bócios endêmicos, anemias, etc. – a penúria orgânica, a fome global ou específica de 

um, de vários e, às vezes, de todos os elementos indispensáveis à nutrição humana. 

(CASTRO, 1984, p. 33). 

 

De acordo com Maluf e Menezes (2001), nesse período pós-guerra, o alimento ganhou 

a noção de poderosa arma política entre os países, frente aos riscos ocasionados pela 

destruição em massa de campos de produção de alimentos. A alimentação adquiriu um 

significado estratégico de segurança nacional, impondo a necessidade a cada país de assegurar 

por conta própria o suprimento da maior parte dos alimentos consumidos por sua população, 

inaugurando um conjunto de políticas específicas, entre as quais a formação de estoques de 

alimentos. 

Paralelamente a esse momento, o estado brasileiro avançava na execução da política 

de alimentação, com coparticipação de várias instituições com objetivos semelhantes ou 

correlatos aos do SAPS. Todas tinham como responsabilidades estudar a situação nutricional 

e os hábitos alimentares da população e propor normas para a política nacional de alimentação 

e estimular e acompanhar a realização de campanhas educativas (BARROS; TARTAGLIA, 

2003). 

Enquanto as questões relativas ao escopo da segurança alimentar passavam a figurar 

como grandes desafios no ideário das grandes organizações internacionais, Josué de Castro 

lança no Brasil, em 1946, a primeira edição do livro Geografia da Fome, marcando época ao 

denunciar a fome e a subnutrição, associando a pobreza aos ditames do homem, ou seja, aos 

fatores econômicos e sociais, e não aos efeitos naturais. A obra introduziu os conceitos de 

áreas alimentares, áreas de fome endêmica, áreas de fome epidêmica, áreas de subnutrição, 

mosaico alimentar brasileiro e, por consequência, traçou o primeiro mapa da fome no país 

(CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS JOSUÉ DE CASTRO, 2014). 



22 

Já no pós-guerra, o surgimento e a adoção da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos
2
 (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1948) foi um balizador no cenário 

mundial. O documento se deu em resposta à necessidade dos Estados e da humanidade em 

geral de adotarem novas bases de relações, pautadas na promoção da justiça e da paz. Nesse 

sentido, a Declaração supre uma lacuna importante ao garantir enfaticamente os direitos 

essenciais e universais, iguais e inalienáveis enquanto fundamento da liberdade, da justiça e 

da paz no mundo (BRASIL, 2008, CONTI, 2009). 

Na década de 50, Josué de Castro passa a atuar como protagonista no cenário 

internacional da luta pela promoção da SAN. Em 1952, foi eleito Presidente do Conselho 

Executivo da FAO, permanecendo no cargo até o final de 1956. No exercício desse cargo, 

impulsionado pelo sucesso de seus livros e pelo prestígio do Órgão, empreendeu uma série de 

trabalhos no combate à fome no mundo, sempre buscando unir os conhecimentos científicos e 

a ação. Ao deixar a FAO, um ano depois, fundou a Associação Mundial de Luta Contra Fome 

(ASCOFAM), visando despertar a consciência do mundo para o problema da fome e da 

miséria, além de promover projetos demonstrativos de que a fome pode ser vencida e abolida 

pela vontade dos homens (CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS JOSUÉ DE CASTRO, 

2014). Para Josué de Castro: 

 
Para que as medidas projetadas possam atingir o seu objetivo, faz-se necessário, no 

entanto, intensificar e ampliar, cada vez mais, os estudos sobre a alimentação no 

mundo inteiro; donde a obrigação, em que se encontram os estudiosos deste 

problema, de apresentarem os resultados de suas observações pessoais, como 

contribuições parciais para o levantamento do plano universal de combate à fome de 

extermínio à mais aviltante das calamidades, uma vez que a fome traduz sempre um 

sentimento de culpa, uma prova evidente de que as organizações sociais vigentes se 

encontram incapazes de satisfazer a mais fundamental das necessidades humanas – a 

necessidade de alimentos. (CASTRO, 1984, p. 33-34). 

 

No cenário mundial, no início da década de 1970, uma forte crise alimentar veio 

reforçar a noção do alimento como poderosa arma política entre os países. Em meio a um 

crescimento acelerado da produção agrícola mundial, houve duas grandes quebras da 

produção de alimentos, em 1972 e 1974, devido a problemas climáticos, nas principais áreas 

                                                             
2 A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada e proclamada pela Resolução 217 A (III) da 

Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948, e anuncia que deve ser um “ideal comum a 

ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da 

sociedade, se esforce, através do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades, e, 

pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a 

sua observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios Estados-Membros, quanto entre os povos 

dos territórios sob sua jurisdição.” (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1948). 
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produtoras. Isto ocasionou uma forte diminuição nos estoques de cereais no mundo (FOOD 

AND AGRICULTURE ORGANIZATION, 2000).  

Esta crise alimentar provocou a realização da Primeira Conferência Mundial de 

Alimentação, promovida pela FAO e pelas Nações Unidas, em 1974, em Roma. Como 

resultado das diversas discussões e acordos, estabeleceu-se a seguinte meta central:  

 

[...] posterior a una década, no habrá ningún niño que tenga que conformarse con 
satisfacer su hambre, ninguna familia que tema por el pan del día siguiente, y la 

capacidad de ningún humano se agravará por uma mala nutrición en el futuro. 

(FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION, 1996, p. 32). 

 

As prioridades estabelecidas nesta Conferência foram: ampliar a pesquisa agronômica; 

intensificar a produção de alimentos e a utilização de insumos modernos; melhorar as 

atividades de extensão e capacitação aos agricultores; desenvolver políticas e programas para 

melhorar a nutrição; implementar a carta mundial dos solos e de avaliação do potencial de 

produção das terras; promover o ordenamento científico das águas, irrigação, armazenamento 

e luta contra as inundações; ampliar o papel da mulher; equilibrar população e oferta de 

alimentos; fomentar a indústria de sementes; reduzir os gastos militares para aumentar a 

produção de alimentos; ajudar na alimentação às vítimas de guerras coloniais na África; criar 

o Sistema Mundial de Informação e Alerta sobre a Alimentação e a Agricultura; melhorar as 

condições de acesso ao comércio internacional de alimentos (FOOD AND AGRICULTURE 

ORGANIZATION, 1996).  

A definição dominante de produção de alimentos enfatizada pela Conferência, 

juntamente com a grave situação conjuntural, fortaleceram a noção de que a insegurança 

alimentar
3
 estava necessariamente ancorada na produção insuficiente de alimentos nos países 

pobres. Este contexto deu suporte ideológico e político para lançar uma experiência para 

aumentar a produtividade de alguns alimentos, através do uso de novas variedades genéticas, 

fortemente dependentes ao uso maciço de insumos químicos, chamada de Revolução Verde
4
 

(TAKAGI, 2006).  

                                                             
3 Cabe destacar que ainda neste momento, a expressão segurança alimentar se encontrava estritamente ligada à 

capacidade de produção agrícola. 

 
4 Entende-se por Revolução Verde um salto quântico na produção das principais culturas, como milho, arroz e 

trigo, principalmente durante as décadas de 1960 e 1970. Este período foi marcado pela dependência de 

fertilizantes, pesticidas e irrigação de forma a criar condições para que a produção pudesse prosperar. A 

Revolução Verde contribuiu para que, nos últimos 50 anos, o crescimento da produção agrícola global 

aumentasse em 1,6 vezes a produção total de 1950. A desigualdade também aumentou brutalmente, pois a 

distância entre o sistema mais produtivo e o menos produtivo aumentou em 20 vezes nestes 50 anos (FOOD 

AND AGRICULTURE ORGANIZATION, 2000). 
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Para Maxwell e Slater (2003), o conceito de política alimentar, ou mais propriamente, 

política de assistência alimentar, com ênfase nos aspectos ligados à oferta de alimentos em 

detrimento da demanda (ou à sua interdependência), persistiu até o fim da década de 80. De 

acordo com os mesmos autores, um dos primeiros exemplos de política adotada com a visão 

da assistência alimentar foi o Plano de Combate à Fome no Mundo, da atual União Europeia, 

em 1981.  

No entanto, o que se constatou, mesmo com um aumento na produção mundial de 

alimentos, foi a manutenção de condições agudas de fome e desnutrição de grande parte da 

população mundial (TAKAGI, 2006). Sem dúvida, a persistência deste cenário mundial impôs 

a construção da segurança alimentar como estratégia de política e impulsionou novas rotas de 

ação (JUNIOR; FILHO, 2010), deslocando o foco da ótica estritamente produtiva para a 

questão da distribuição com ênfase no aspecto da demanda e agregando, enfim, a garantia de 

acesso aos alimentos.  

Nesta mesma década, no Brasil, com o equacionamento da capacidade produtiva da 

agricultura e do abastecimento urbano a partir do modelo das grandes redes privadas de 

supermercados, a perda do poder aquisitivo dos salários passou a adquirir grande relevância, e 

seu poder explicativo sobre a fome se ampliou (SILVA, 1996).  

Desta maneira, o tema da segurança alimentar foi aos poucos assumindo seu lugar para 

além da noção exclusiva do abastecimento, sendo que, em 1982, a FAO apresentou a 

definição originada na oitava Sessão do Comitê Mundial de Segurança Alimentar, de que “o 

objetivo final da segurança alimentar mundial é assegurar que todas as pessoas tenham, em 

todo momento, acesso físico e econômico aos alimentos básicos que necessitam […]". Esse 

conceito permanece até os dias de hoje (TAKAGI, 2006). 

Estudos avaliam que uma importante alteração no conceito de segurança alimentar no 

contexto brasileiro tenha sido em 1985, a partir de um documento para uma política de 

abastecimento no Ministério da Agricultura (BRASIL, 1985). O conceito agregava a situação 

de autossuficiência alimentar nacional, já apontando a insuficiência de renda como a causa da 

falta de acesso aos alimentos (MALUF; MENEZES; VALENTE, 1996). A noção de que a 

questão alimentar não era mais específica do setor agrícola foi disseminada na América Latina 

e era próxima daquela adotada pela FAO, divulgada em 1982.  

É, portanto, precisamente neste contexto, que o conceito de segurança alimentar 

passou a incorporar a noção de acesso aos alimentos, ao lado da noção de oferta suficiente de 

alimentos.  
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Como mais um impulso para a reflexão de que a fome é um flagelo da desigualdade 

social e não consequência de fatores naturais, várias obras de Josué de Castro, especialmente 

Geografia da Fome, passaram a ser traduzidas em vários países, contribuindo enfaticamente 

para a discussão (CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS JOSUÉ DE CASTRO, 2014). 

Em 1986, ocorreu a Primeira Conferência Nacional de Alimentação e Nutrição, na 

qual se afirmou a compreensão de que a alimentação é um direito básico e, ainda, incorporou 

o adjetivo “nutricional” à noção de segurança alimentar. A identificação da incapacidade do 

acesso aos alimentos por parte significativa da população brasileira frente à pobreza e ao 

desemprego, como uma de suas causas principais, ganhava destaque no diagnóstico da 

situação de insegurança alimentar do país (INSTITUTO CIDADANIA, 2001). 

Na década de 90, de forma a enriquecer o cenário brasileiro na luta pelo DHAA, 

emergiram inúmeras organizações, articulações e redes da sociedade civil com expressivas 

discussões e incidências sobre as propostas de SAN, ao mesmo tempo em que o governo 

passou a desenvolver algumas políticas públicas voltadas a questão alimentar. Nesse contexto 

mais amplo, a noção de segurança alimentar assimilou novas contribuições, especialmente 

vindas das organizações da sociedade civil, agregando ao conceito a preocupação com a 

qualidade dos alimentos (nutricional, biológica, sanitária e tecnológica) e sua sanidade (não 

contaminação biológica, física ou química), o direito à informação, a autonomia sobre as 

decisões sobre a produção e consumo, o respeito às tradições culturais e aos hábitos 

alimentares, bem como a preocupação ética com as gerações atuais e futuras e o manejo dos 

recursos naturais de forma sustentável em toda cadeia alimentar (CONTI, 2009). A noção de 

alimento seguro foi fortalecida na Conferência Internacional de Nutrição, promovida em 

1992, pela FAO e pela Organização Mundial da Saúde (OMS) (MALUF; MENEZES, 2001) e 

adotada pelos diversos países engajados no compromisso de garantia ao DHAA. 

 Ainda, sob influências de debates ocorridos em espaços internacionais, especialmente 

no âmbito de redes de organizações da sociedade civil e da FAO, a alimentação e a nutrição 

passaram a ser estreitamente relacionadas com os avanços no campo dos direitos humanos. 

Deste modo, a segurança alimentar incorporou elementos da nutrição e os princípios da 

soberania alimentar
5
 e do DHAA, que haviam sido relativizados há mais de duas décadas 

                                                             
5 O princípio da soberania alimentar implica em cada nação ter o direito de definir políticas que garantam a SAN 

de seus povos, incluindo aí o direito à preservação de práticas alimentares e de produção tradicionais de cada 

cultura. Esse princípio relaciona-se com o direito de todos de participar das decisões políticas de seu país, cujos 

governantes devem agir de forma livre e soberana e de acordo com os direitos fundamentais de seus habitantes. 

Cabe ressaltar que a política de SAN deve ser regida por valores compatíveis com os direitos humanos e, dentre 

esses valores, destaca-se o princípio da soberania alimentar (BURITY et al., 2010). 
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(CONTI, 2009). Esses elementos propiciaram para que a Cúpula Mundial de Alimentação 

(CMA), convocada pela FAO, em 1996, definisse a segurança alimentar e nutricional 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 da 
pessoa, com preservação das condições que garantam uma disponibilidade de 

alimentos a longo prazo. (FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION, 1996). 

 

O conceito de segurança alimentar e nutricional é um conceito que segue em 

construção, tanto na esfera internacional quanto nacional. Em diferentes momentos da 

história, novas compreensões, nem sempre convergentes, e elementos foram atribuídos a esse 

conceito. Atualmente, no Brasil, a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional 

(LOSAN)
6
, a qual resultou de um processo de pactuação entre governo e sociedade civil, 

define em seu artigo 3º a SAN como a estratégia que:  

 

consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos 

de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras 

necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde 

que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e 

socialmente sustentáveis. (BRASIL, 2006e, art. 3º). 

 

 

A primeira parte do próximo tópico, Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil, 

ilustra a inclusão da SAN na agenda política nacional desde suas primeiras manifestações e 

suas consequentes relaborações enquanto política governamental de cunho social. Todos os 

arranjos de governança moldados desde 1940 foram, em alguma medida, responsáveis pela 

transformação do quadro político interno, influenciando diretamente na inserção do tema nas 

estratégias de política brasileira e também na forma como o Brasil se posiciona hoje nas 

temáticas sociais. A segunda parte, O Panorama Brasileiro da Questão Alimentar: Paradoxo 

da produção de alimentos e da (in)segurança alimentar em tempo de desperdício de alimentos, 

apresenta a curva ascendente de produção de alimentos no país nos últimos anos relacionando 

com a evolução do estado de segurança alimentar da população brasileira. Ao mesmo tempo, 

revela dados de desperdício de alimentos, um aspecto importante que contribui para agravar a 

disponibilidade de alimentos. 

                                                             
6 A LOSAN, nº 11.346, foi sancionada em 15 de setembro de 2006 e estabelece as definições, princípios, 

diretrizes, objetivos e composição do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), por 

meio do qual o poder público, com a participação da sociedade civil organizada, formulará e implementará 

políticas, planos, programas e ações com vistas em assegurar o direito humano à alimentação adequada 

(BRASIL, 2006e). 
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2.2 A Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil 

2.2.1 Linha do tempo da Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil 

 

Os principais fatos que contribuíram para a inclusão da alimentação adequada 

enquanto direito social a partir da garantia da segurança alimentar e nutricional estão 

apresentados na figura 1 e contempla desde a primeira iniciativa brasileira relacionada à 

alimentação, em 1940, até as outras manifestações pela SAN nos dias atuais. 

O avanço no debate e na institucionalização da PNSAN é considerado um dos mais 

expressivos ganhos observados nas políticas sociais brasileiras dos últimos anos. Foi em torno 

do tema da fome, da possibilidade concreta e da urgência ética de sua superação, que o Brasil 

se tornou destaque no cenário mundial com a universalização de políticas públicas de combate 

à pobreza e a garantia de acesso à alimentação. 

 

2.2.2 O panorama da questão alimentar: Paradoxo da produção de alimentos e da 

(in)segurança alimentar em tempo de desperdício de alimentos 

 

A consciência do DHAA por parte dos governos e da sociedade civil é progressiva e, 

no Brasil a luta por este direito social vem ganhando espaços na linguagem pública e 

adquirindo expressão prática a partir da composição, implementação e coordenação de 

políticas e programas com vistas a garantir a segurança alimentar e nutricional da população 

brasileira.  

Passos importante tem sido dados e  há muitos anos o Brasil tem desempenhado um 

papel de liderança no enfrentamento do problema da fome através da realização de políticas 

públicas de SAN. Essa não tem sido uma tarefa fácil, afinal, o contexto atual de produção de 

alimentos e segurança alimentar é extremamente paradoxal. 

A produção agrícola brasileira registrou nos últimos vinte anos um crescimento 

significativo para grande parte dos seus produtos (CÂMARA INTERMINISTERIAL DE 

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL , 2011). Segundo dados Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) (2009), aqueles que tiveram maiores incrementos foram 

pela ordem: a soja (188%), a cana-de-açúcar (156%), e o milho (138%), ou seja, os 

monocultivos    voltados    para    a   exportação    culturas    detentoras    de    extensas   áreas.  
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Criação do Serviço Técnico de Alimentação Nacional (STAN), subordinado à Coordenação da Mobilização Econômica do Governo Federal através da Portaria nº 5-42, de 19 de outubro de 1942. 
O STAN, dirigido por Josué de Castro e extinto em 1945, tinha como objetivo fornecer orientação técnica à produção agrícola e à indústria de alimentos. 

Criação, em 31 de abril de 1944, do Instituto de Tecnologia Alimentar (ITA) (incorporado pela então Universidade do Brasil, em 1946), com o objetivo de produzir conhecimentos técnico-
científicos que dessem suporte à indústria nacional de alimentos.

Criação da Comissão Nacional de Alimentação (CNA) que tinha como atribuições principais estudar e propor normas da política nacional de alimentação, estudar o estado de nutrição e os hábitos 
alimentares da população brasileira e acompanhar e estimular as pesquisas relativas às questões e problemas de alimentação e nutrição. Foi extinto em 1972.

Criação do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN), pela Lei nº 5.829, de 30 de novembro de 1972. O INAN assistia o governo na formulação da política nacional de alimentação e 
nutrição, inclusive quanto à educação nutricional e funcionava como órgão central das atividades de alimentação e nutrição. Foi extinto 1997.

:Instituição do Programa de Nutrição em Saúde (PNS), que distribuía alimentos in natura, cobrindo 45% das necessidades nutricionais diárias de crianças, gestantes e nutrizes, com o objetivo de 
reduzir a mortalidade e morbidade infantil, além de prolongar o aleitamento materno. Foi extinto em 1985.

Implantação do Programa de Complementação Alimentar (PCA), que distribuía produtos industrializados formulados e leite em pó de forma a suprir direta e indiretamente as carências energético-
protéicas dos beneficiários. Foi extinto em 1990.

Implementação do Programa de Abastecimento de Alimentos Básicos em Áreas de Baixa Renda (PROAB) em regiões do Nordeste, com o intuito de contribuir para a melhoria do nível de 
consumo de alimentos básicos por parte da população de baixa renda, por meio da oferta de gêneros essenciais na dieta da população, a preços reduzidos. A partir de 1985, foi implantado em outras 
regiões o Programa de Alimentação Popular (PAP), sendo mantido o PROAB nas capitais do Nordeste. Foi extinto em 1989.

Substituição do PNS pelo Programa de Suplementação Alimentar (PSA), grupo alvo: gestantes, nutrizes e crianças até quatro anos. Foi extinto em 1993.

Implementação do Programa de Abastecimento Popular (PAP) que se propunha a vender alimentos a preços baixos à população urbana com renda familiar inferior a 2,5 salários mínimos, 
excluídas as nove capitais do Nordeste que continuavam atendidas pelo PROAB. Os alimentos eram adquiridos dos produtores pela Companhia Brasileira de Alimentos (COBAL), sem subsídios 
e vendidos diretamente às cooperativas de consumo. Foi extinto em 1988.

Instituição do Programa Nacional do Leite para as Crianças Carentes (PNLCC) que distribuía um litro de leite por dia e por criança menor de sete anos, a famílias previamente cadastradas com 
renda de até dois salários mínimos. Foi extinto em 1991.

Realização da I Conferência Nacional de Alimentação e Nutrição no âmbito da VIII Conferência Nacional de Saúde, que resultou na incorporação do adjetivo “nutricional” à noção de segurança 
alimentar e sugeriu a criação de um Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional integrado por Conselhos e Sistemas nas esferas estadual e municipal. Ainda, foi aprovada a declaração 
“Alimentação como direito de todos e dever do Estado”

Promulgação da Constituição da República Federativa Brasileira, onde a saúde é garantida como direito social.

Criação do Sistema Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) e da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), resultante da fusão da COBAL, da CIBRAZEN e da CFP.

Elaboração, no âmbito do Governo Paralelo criado pelo Partido dos Trabalhadores e presidido por Luiz Inácio Lula da Silva, de uma proposta de Política Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional, na qual o combate à fome foi posto como prioridade do Movimento pela Ética na Política.

Instituição pela Resolução nº 011, de 31 de outubro de 1991 da Comissão Intersetorial de Alimentação e Nutrição (CIAN) que teve como objetivo integrar a Política de Alimentação e Nutrição à 
Política Nacional de Saúde, em observância aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). Foi reestruturada pela Resolução nº 373, de 14 de Junho de 2007.

Criação do Programa Emergencial de Distribuição de Cestas de Alimentos à População Carente do Nordeste atingida pela seca, por meio dos estoques da Política de Garantia de Preços Mínimos, 
operada pela CONAB. Este programa atendeu, portanto, a uma reivindicação antiga de técnicos que visava reduzir as perdas dos estoques, caracterizando uma das primeiras iniciativas de combate 
ao desperdício de alimentos.

Foi instituída a CPI da Fome, uma frente de ação desencadeada pela mobilização cidadã que, por sua vez vieram da eclosão de uma ampla mobilização da sociedade civil da época, e tinham como 
iniciativas apurar as inúmeras denúncias de irregularidades e corrupção ligadas aos programas alimentares, principalmente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Lançamento do Mapa da Fome: subsídios à formulação de uma política de segurança alimentar, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). A metodologia utilizada para elaborar o Mapa 
da Fome era baseada na falta de renda para comprar os alimentos necessários a uma alimentação adequada. Com essa concepção, se chegou ao número de 32 milhões de pessoas que não tinham 
renda para garantir a sua alimentação nos níveis recomendados. Essa iniciativa culminou, no ano seguinte, no Plano de Combate à Fome e à Miséria. No Plano, constava explicitamente como 
objetivo básico enfrentar as causas da fome e da miséria, juntamente com a adoção de ações imediatas de políticas econômica, social, de infraestrutura e de ordenamento territorial, de forma 
integrada.

Entrou em vigor no Brasil, por meio do Decreto nº 591, de 6 de junho de 1992, o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), de 1966, que trouxe no seu 
preâmbulo, em conformidade com a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUHU), o ideal de um mundo livre do temor e da miséria, e reconheceu no seu Artigo 11 o direito fundamental 
de toda a pessoa estar protegida contra a fome. 

Lançamento do Plano de Combate à Fome e à Miséria - Princípios, Prioridades e Mapa das Ações do Governo com o intuito de sistematizar, para os diversos ministérios, propostas de intervenção 
com vistas à erradicação da fome e da miséria.

Apresentação do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional ao então Presidente da República Itamar Franco, pelo sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva, o agrônomo José Gomes da 
Silva e o bispo Dom Mauro Morelli. Uma das primeiras medidas, após o referido encontro, foi a criação e instalação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA), 

Criação de uma das primeiras iniciativas brasileiras relacionadas à alimentação, o Serviço de Alimentação da Previdência Social (SAPS), que tinha o objetivo de assegurar condições favoráveis e 
higiênicas à alimentação dos segurados dos Institutos e Caixas de Aposentarias e Pensões através de Restaurantes Populares, postos de subsistência, educação nutricional e formação de recursos 
humanos. Foi extinto em 1967.

instituído através do Decreto 807, de 22 de abril de 1993, como órgão de assessoria e consulta do Presidente, formado por representantes do governo e da sociedade civil.

Criação da Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida, liderada por Hebert de Souza, o Betinho, sob o lema “A fome não pode esperar”, que tinha descrença no papel dos governos e 
acreditava na força autônoma e solidária da sociedade civil para solucionar as mazelas da sociedade.

Implantação do Programa de Atendimento aos Desnutridos e às Gestantes - Leite é Saúde, que distribuía gratuitamente leite em pó e óleo de soja para atender os desnutridos e as gestantes em risco 
nutricional. Foi extinto em 1997.

Criação do Programa de Distribuição Emergencial de Alimentos (PRODEA), que tinha como público alvo população nordestina em situações de emergências como seca, enchentes e bolsões de 
pobreza.  Teve como objetivo distribuir 205.000 toneladas de alimentos por mês, durante pelo menos quatro meses, em 1.162 municípios nordestinos em estado de calamidade pública devido à 
seca. Foi extinto em 2000.

Realização da I Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (ICNSAN), entre os dias 27 e 30 de julho, em Brasília, Distrito Federal, que reuniu cerca de 2 mil delegados, que 
aprovaram o documento “Declaração em defesa de uma política nacional de segurança alimentar” e propuseram bases para a elaboração de uma Política Nacional de Segurança Alimentar.

Criação do Programa Bolsa Família, por meio da Lei nº 10.836, de 09/01/2004, que unifica os procedimentos de gestão e execução das ações de transferência de renda, especialmente do Bolsa 
Escola, do Programa Nacional de Acesso à Alimentação, do Bolsa Alimentação, do Programa Auxílio-Gás, e do Cadastramento Único do Governo Federal.

Extinção do MESA com incorporação da sua estrutura ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), que também incorporou o Ministério da Assistência Social e a 
Secretaria Executiva do Bolsa Família.

Realização da II Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (II CNSAN), entre os dias 17 a 20 de março, em Olinda, Pernambuco, com o tema A construção da Política Nacional 
de Segurança Alimentar e Nutricional. Do evento resultaram diretrizes para elaboração da Política Nacional e do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. A partir da resolução da 
Conferência, foi elaborado Projeto de Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, que conferirá um caráter permanente para a política e que foi encaminhado ao Congresso Nacional em 
outubro de 2005.

Portaria nº 2.246/GM/MS, de 18 de outubro de 2004, que institui e divulga orientações básicas para a implementação das Ações de Vigilância Alimentar e Nutricional, no âmbito das ações básicas 
de saúde do Sistema Único de Saúde, em todo o território nacional.

Aprovação, pelo Conselho da FAO, das 20 Diretrizes Voluntárias, proporcionando uma orientação prática aos Estados na implementação da realização progressiva do direito à alimentação 
adequada no contexto da SAN.

Criação da Comissão de Monitoramento de Violações do Direito Humano à Alimentação Adequada, no âmbito do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, vinculado à Secretaria 
Especial de Direitos Humanos

Promoção da “Campanha Alimentação: direitos de todos” pelo CONSEA Nacional e pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (SECOM), com abrangência nacional, 
com o objetivo de incluir o direito à alimentação entre os direitos sociais constantes do Art. 6º da Constituição Federal Brasileira, por meio da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 
047/2003.

Realização do Fórum de Sustentabilidade Corporativa, organizado pelo Pacto Global da ONU, em cooperação com o Secretariado da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável (Rio +20), o Sistema das Nações Unidas e a Rede Brasileira do Pacto Global. As discussões foram divididas em seis temas centrais incluídos na agenda da Rio +20: Energia e Clima; 
Água e Ecossistemas; Agricultura e Alimentação; Desenvolvimento Social; Urbanização e Cidades; e Economia e financiamento.

Realização da Rio +20 – Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, nos dias 20 a 22 de junho, marcando o 20º aniversário da Conferência 1992 das Nações Unidas sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento (UNCED) e o 10º aniversário da Cúpula Mundial de 2002 sobre Desenvolvimento Sustentável (WSSD). Estiveram presentes líderes mundiais, juntamente 
com milhares de participantes de governos, as ONGs do setor privado e outros grupos que se reuniram para determinar como é possível reduzir a pobreza, promover a equidade social e proteção 
ambiental. Dentre as áreas destacadas para atenção prioritária estão a segurança alimentar e agricultura sustentável.

Lançamento do livro Balanço das Ações do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 2012/2015 pela CAISAN.

Realização da 4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional +2, nos dias 18 a 20 de março de 2014, em Brasília. O evento reuniu representantes da sociedade civil, do governo, 
dos estados e de organizações internacionais, a exemplo da ONU e da Fian Internacional, entidade voltada à defesa dos Direitos Humanos. Na Conferência se discutiu sobre as ações, diretrizes, 
tendências e desafios da política brasileira na área de SAN, bem como foram apresentados os resultados das ações do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 2012-2015 e as 
estratégias do governo brasileiro no combate à fome, baseado no princípio do DHAA.

Lançamento do Plano Brasil Sem Miséria (PBSM) cujo objetivo é elevar a renda e as condições de bem-estar da população. As famílias extremamente pobres que ainda não beneficiadas pelos 
Programas do Governo Federal são localizadas e incluídas de forma integrada de acordo com as suas necessidades. O PBSM agrega transferência de renda, acesso a serviços públicos, nas áreas de 
educação, saúde, assistência social, saneamento e energia elétrica, e inclusão produtiva.

Realização do Encontro Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional no Contexto da Política de Desenvolvimento Urbano, entre os dias 10 a 12 de agosto, resultado de uma articulação entre o 
Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Fórum Nacional de Reforma Urbana, o Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional e o Conselho das Cidades, 
com apoio do Ministério de Desenvolvimento Social e do Ministério das Cidades.

Realização da IV Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, entre os dias 7 a 10 de novembro, em Salvador, Bahia, com o tema "Alimentação adequada e saudável: direito de 
todos". Teve como objetivo principal construir compromissos para efetivar o direito humano à alimentação adequada e saudável, previsto no artigo 6° da Constituição Federal, e promover a 
soberania alimentar, por meio da implementação da Política e do SISAN nas esferas de governo e com a participação da sociedade.

Portaria nº 2.715, de 17 de novembro de 2011, que atualiza e aprimora as bases e diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), de forma a consolidar-se como uma referência 
para os novos desafios a serem enfrentados no campo da Alimentação e Nutrição no Sistema Único de Saúde.

Lançamento do livro Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PLANSAN) 2012/2015 pela CAISAN.

Promulgação da PEC nº 047/2003, que inclui o direito humano à alimentação entre os direitos sociais da Carta Magna. Com o nome “Emenda Constitucional 64, de 2010”, a aprovação altera o 
Artigo 6º da Constituição para introduzir a alimentação como direito social. 

Assinatura do Decreto nº 7.272, de 25 de agosto de 2010, que regulamentou a Lei nº 11.346 (LOSAN) e instituiu a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN), definindo 
diretrizes e objetivos desta Política e dispondo sobre a sua gestão, mecanismos de financiamento, monitoramento e avaliação, no âmbito do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 
(SISAN), bem como formulando parâmetros para a elaboração do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.

Definição de diretrizes e normas para a implementação dos programas, projetos e ações de SAN a cargo da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, pela Portaria nº 67, de 08 de 
março de 2006.

Sanção da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN) que, através da Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006, cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 
(SISAN). A LOSAN representou a consagração, em lei, de uma concepção abrangente e intersetorial ao assegurar a alimentação como direito fundamental do ser humano, cabendo ao poder 
público adotar políticas e ações que garantam a segurança alimentar e nutricional da população.

Realização da III Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (III CNSAN), entre os dias 3 a 6 de julho, em Fortaleza, Ceará, com o tema “Por um Desenvolvimento Sustentável 
com Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional”. O evento teve como objetivo definir as diretrizes de soberania e SAN como eixos estratégicos para o desenvolvimento com sustentabilidade. 
O Relatório Final definiu, portanto que alimentação adequada e saudável é “a realização de um direito humano básico, com a garantia ao acesso permanente e regular, de forma socialmente justa, a 
uma prática alimentar adequada aos aspectos biológicos e sociais dos indivíduos, de acordo com o ciclo de vida e as necessidades alimentares especiais, considerando e adequando quando 
necessário o referencial tradicional local. Deve atender aos princípios da variedade, qualidade, equilíbrio, moderação e prazer e sabor, às dimensões de gênero, raça e etnia, e às formas de produção 
ambientalmente sustentáveis, livre de contaminantes físicos, químicos e biológicos e de organismos geneticamente modificados”.

Definição das competências, composição e funcionamento do CONSEA pelo Decreto nº 6.272, de 23 de novembro de 2007.

Criação da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN), pelo Decreto nº 6.273, de 23 de novembro de 2007, no âmbito do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional - SISAN, com a finalidade de promover a articulação e a integração dos órgãos e entidades da administração pública federal afetos à área de segurança alimentar e nutricional.

Criação da Comunidade Solidária pelo Decreto Nº 1.366, de 12 de janeiro de 1995, com foco mais centrado no combate à pobreza. Para conduzir a estratégia prevista foi criada uma Secretaria 
Executiva, vinculada à Casa Civil, e um Conselho composto majoritariamente por membros da sociedade civil, com a atribuição de estimular o diálogo entre governo e sociedade. A Comunidade 
Solidária incorporou todos os programas definidos como prioritários no CONSEA e ampliou o leque para incluir programas na área da saúde.

Extinção do primeiro CONSEA Nacional no governo do então Presidente Fernando Henrique Cardoso e, em substituição, criação do Conselho da Comunidade Solidária.

Criação do Comitê Setorial de Segurança Alimentar e Nutricional no âmbito do Conselho da Comunidade Solidária para dar continuidade às medidas do extinto CONSEA Nacional. 

Criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) pelo Decreto Presidencial nº 1.946, de 28 de junho de 1996, com a finalidade de promover o 
desenvolvimento sustentável do segmento rural constituído pelos agricultores familiares, de modo a propiciar-lhes o aumento da capacidade produtiva, a geração de empregos e a melhoria de 
renda.

Chefes de Estado e de Governos, na Cúpula Mundial da Alimentação (CMA) aprovaram a Declaração de Roma sobre a Segurança Alimentar Mundial e o Plano de Ação da CMA, reafirmando “o 
direito de todos a terem acesso a alimentos seguros e nutritivos, em consonância com o direito a uma alimentação adequada e com o direito fundamental de todos a não sofrer a fome”. Assumiram, 
portanto, o compromisso de esforço permanente para erradicar a fome em todos os países, com o objetivo imediato de reduzir, até metade do seu nível atual, o número de pessoas subalimentadas – 
estimado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura ( Food and Agriculture Organizationof the United Nations – FAO) em cerca de 800 milhões – até o ano 2015. 

Constituição pelo governo brasileiro de uma comissão tripartite composta por representantes do Governo Federal, da sociedade civil e da iniciativa privada no âmbito da Cúpula Mundial da 
Alimentação para a elaboração do Relatório Nacional Brasileiro para a Cúpula que propôs uma definição ampliada de segurança alimentar, esta aprovada em 2004, pela II Conferência Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional.

Foi criado, no âmbito da Secretaria Executiva da Comunidade Solidária, um grupo para a construção de um primeiro sistema de indicadores de segurança alimentar com a participação do Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada  (IPEA), do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE), da Ação Brasileira pela Nutrição e Direitos Humanos (ABRANDH) e da Relatoria 
dos Direitos Humanos.

Implantação do Programa de Combate às Carências Nutricionais (PCCN), com objetivos semelhantes aos do Programa Leite é Saúde, com a distribuição a gestantes, nutrizes e crianças com renda 
familiar de até dois salários mínimos de leite integral ou outro produto alimentar.

A Comunidade Solidária foi transformada no Programa Comunidade Ativa, coordenado também pela Secretaria Executiva da Comunidade Solidária, mas vinculada à Casa Civil da Presidência da 
República. A proposta do Programa era a realização de agendas locais de desenvolvimento, a partir de diagnósticos participativos para identificação dos problemas. A partir destas agendas, o 
Governo Federal priorizaria estas localidades em programas voltados para a redução da mortalidade infantil, a atuação de agentes comunitários de saúde, o programa Saúde da Família e o acesso 
ao microcrédito.

Aprovação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), através da Portaria nº 710, de 10 de junho de 1999, que representou uma referência para as áreas de segurança alimentar e 
nutricional e do DHAA. A política determinou que os órgãos do Ministério da Saúde elaborassem e readequassem suas atividades ao contexto da SAN.

A Organização das Nações Unidas (ONU), ao analisar os maiores problemas mundiais, estabeleceu 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), que devem ser atingidos por todos os 
países até 2015. No Brasil são chamados de 8 Jeitos de Mudar o Mundo.

Criação do Programa Auxílio-Gás, instituído pelo Decreto nº 4.102, de 24 de janeiro de 2002, destinado a subsidiar o preço do gás liquefeito de petróleo às famílias de baixa renda.

Criação do Conselho Nacional de Promoção do Direito à Alimentação (CNPDA), na estrutura básica do Ministério da Justiça, como órgão consultivo. Este Decreto dispõe sobre a criação, 
competência e composição do CNPDA que, por sua vez, propõe e opina sobre as ações voltadas para o combate à fome e a satisfação de condições plenas de alimentação, no âmbito do setor 
governamental e não governamental.

Realização da Cúpula Mundial da Alimentação Cinco Anos Depois (CMA+5), em Roma, na qual os Chefes de Estado e Governo renovaram os compromissos estabelecidos em 1996 e decidiram 
acelerar a aplicação do Plano de Ação da CMA.

Lançamento do Fome Zero, estratégia do governo federal para assegurar o direto humano à alimentação à população, e a recriação do CONSEA, pelo Decreto nº 4.582, de 30 de janeiro de 2003. 
Para a consolidação da Política de SAN, foi criada uma estrutura executiva própria, o Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar (MESA), vinculado à Presidência da República.

Criação do Programa Nacional de Acesso à Alimentação (PNAA) pela Lei n o 10.689, de 13 de junho de 2003, garantindo a efetivação de benefícios financeiros através de cartão unificado, ou pelo 
acesso a alimentos em espécie pelas famílias em situação de insegurança alimentar.

Criação do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA), pela Lei nº 10.696, de 2 de julho, de 2003, caracterizando um dos principais programas do Fome Zero, que articula 
produção de alimentos da agricultura familiar e acesso à alimentação saudável por famílias em situação de vulnerabilidade social.

Criação do Programa Nacional de Renda Mínima vinculada à Saúde - Bolsa Alimentação, instituído pela Medida Provisória nº 2.206-1, de 6 de setembro de 2001, que garante a promoção das 
condições de saúde e nutrição de gestantes, nutrizes e crianças de seis meses a seis anos e onze meses de idade, mediante a complementação da renda familiar para melhoria da alimentação. Criação 
também do Bolsa-Escola, através da Lei nº 10.219, de 11 de abril de 2001, que fornecia R$ 15,00 por criança ou adulto, mediante condicionalidades. Os dois programas foram incorporados, em 
2004, ao programa unificado de transferência de renda, o Bolsa-Família.

Criação do Fundo de Combate à Pobreza, cujo objetivo era “viabilizar a todos os brasileiros o acesso a níveis dignos de subsistência e seus recursos serão aplicados em ações suplementares de 
nutrição, habitação, saúde, educação, reforço de renda familiar e outros programas de interesse social, voltados para a melhoria da qualidade de vida”. Foi criado pela Lei Complementar nº 111, de 
06 de julho de 2001.

Criação do Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, por meio do Decreto nº 3.877, de 24/07/2001, voltado para a população com renda familiar per capita inferior a meio salário 
mínimo. A proposta era formar um cadastro único de potenciais beneficiários e, portanto, ampliar a cobertura das ações sociais.

Figura 1. Linha do tempo da segurança alimentar e nutricional no Brasil.

28
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Os alimentos produzidos para o mercado interno tiveram crescimento inferior, como o tomate 

(91%), a cebola (74%), o arroz (70%), o trigo (63%), o feijão em grão (56%), a batata-inglesa 

(54%) e a aveia (42%). 

A região sudeste, em 2008 e 2009, assumiu um papel protagonista na produção de 

vários dos alimentos mais consumidos pela população brasileira, a citar a participação na 

produção de ovos (45,29%), de leite de vaca (36,74%), de laranja (82,97%) e de batata 

(52,50%) (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2008; 2009). 

Quanto à estimativa mais recente sobre a safra nacional de cereais, leguminosas e 

oleaginosas
1
, o IBGE divulgou o total de 193,5 milhões de toneladas, superior 2,8% à obtida 

em 2013 (188,2 milhões de toneladas), com a participação de cerca de 9% na produção pela 

região sudeste (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2014). 

 Apesar da grande oferta de produtos, o acesso aos alimentos pela população está 

fortemente interligado a fenômenos sociais, entre eles a pobreza e a exclusão social, 

interferindo diretamente na situação de segurança alimentar dos brasileiros. 

Estudos e levantamentos internacionais e nacionais de grande importância foram 

realizados nas últimas décadas, servindo de subsídio para balanço dos avanços do cenário da 

segurança alimentar da população brasileira. 

O relatório internacional The state of food insecurity in the world (SOFI), produzido 

pela FAO, conjuntamente com o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA) e 

com o Programa Mundial de Alimentos (PMA), é um importante instrumento de medição da 

fome e da desnutrição de vários países. Lançado anualmente com o objetivo de chamar 

atenção sobre as questões relacionadas à fome no mundo, o estudo discute as causas do 

problema e da subnutrição, além de monitorar os progressos para sua redução conforme 

estabelecido no Plano de Ação da Cúpula Mundial de Alimentação. Este levantamento 

permite acompanhar a evolução da prevalência de desnutrição no Brasil e no mundo. 

O gráfico 1 apresenta os dados brasileiros referentes aos anos de 1990 a 2012. 

 

 

 

 

                                                             
1 Produtos: algodão herbáceo (caroço de algodão), amendoim (em casca), arroz (em casca), feijão (em grão), 

mamona (em baga), milho (em grão), soja (em grão), aveia (em grão), centeio (em grão), cevada (em grão), 

girassol (em grão), sorgo (em grão), trigo (em grão) e triticale (em grão). 
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GRÁFICO 1 - Prevalência de desnutrição no Brasil 

Fonte: FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION, 2012.  

 

O Relatório SOFI (FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION, 2012) divulgou 

os progressos quanto aos oito objetivos de desenvolvimento do milênio (ODM) estabelecidos 

em 2000, tendo como parâmetro a evolução da prevalência de desnutrição de 1990 a 2012, na 

condição da continuidade das tendências apresentadas. Os indicadores brasileiros revelaram 

que o país conseguiu atingir a meta de reduzir pela metade a proporção de pessoas 

subalimentadas quando comparado aos valores de 1996, ano do Plano de Ação da CMA. 

Já o Relatório SOFI (FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION, 2014) 

revelou que o Brasil atingiu tanto a meta dos ODM, de reduzir para metade a proporção de 

sua população que sofre de fome, e a meta mais rigorosa da Cúpula Mundial de Alimentação, 

de reduzir pela metade o número absoluto de pessoas com fome.   

Outro inquérito utilizado como instrumento estratégico para elaboração e 

aperfeiçoamento das políticas públicas de combate à insegurança alimentar no Brasil é a 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), produzido pelo IBGE, em convênio 

com o MDS. Dois diagnósticos foram feitos até o momento, nos anos de 2004 (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2005) e de 2009 (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010b), tendo como referencial 

metodológico a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA), que permite identificar e 

classificar os domicílios de acordo com os graus de severidade com que o fenômeno da 

12,1% 

14,9% 
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insegurança alimentar é vivenciado pelas famílias neles residentes, possibilitando, assim, 

estimar a magnitude do problema nessas unidades. 

As famílias consideradas em segurança alimentar são aquelas que têm acesso regular e 

permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a 

outras necessidades essenciais. As famílias com insegurança alimentar leve são as que se 

preocupam ou estão incertas quanto ao acesso aos alimentos no futuro e/ou que a qualidade 

inadequada dos alimentos é resultante de estratégias que visam não comprometer a quantidade 

de alimentos. Já as famílias que sofrem com a redução quantitativa de alimentos entre os 

adultos e/ou ruptura nos padrões de alimentação resultante da falta de alimentos entre os 

adultos são aquelas em insegurança alimentar moderada. As famílias com insegurança 

alimentar grave, por sua vez, são aquelas com redução quantitativa de alimentos entre as 

crianças e/ou ruptura nos padrões de alimentação resultante da falta de alimentos entre as 

crianças e/ou fome (quando alguém fica o dia inteiro sem comer por falta de dinheiro para 

comprar alimentos) (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2005, 

2010b). 

Na tabela 1 é apresentada a prevalência de segurança alimentar dos moradores em 

domicílios particulares
2
, por situação do domicílio, no Brasil e em Minas Gerais. 

 

TABELA 1 – Prevalência de segurança alimentar dos moradores em domicílios 

particulares, por situação do domicílio, no Brasil e em Minas Gerais 

 

País/UF 

        Com insegurança alimentar 

Total de domicílios 

particulares 

permanentes 

(milhões) 

Com 

segurança 

alimentar 

Leve Moderada Grave 

2004 2009 2004 2009 2004 2009 2004 2009 2004 2009 

Brasil 51.666 58.646 65,1 69,8 18,0 18,7 9,9 6,5 7,0 5,0 

Minas Gerais 
(MG) 

5.498 6.229 68,2 74,4 18,6 17,3 8,2 5,0 4,9 3,3 

Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2004, 2009. 

 

                                                             
2 Classificaram-se os domicílios como particulares quando destinados à habitação de uma pessoa ou de um grupo 

de pessoas cujo relacionamento fosse ditado por laços de parentesco, dependência doméstica ou, ainda, normas 

de convivência. 
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O comportamento dos indicadores diretos de segurança alimentar dos domicílios 

brasileiros, entre os anos de 2004 e 2009, aponta para a redução de domicílios e de moradores 

de domicílios em situação de insegurança alimentar em todas as suas dimensões, insegurança 

alimentar leve, moderada e grave. Contudo, apesar da evolução positiva dos dados 

apresentados, em 2009, cerca de 17 milhões (30,2%) de brasileiros ainda viviam com algum 

grau de insegurança alimentar (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2010a). 

Esses dois estudos mostram uma constante melhora nos indicadores de combate à 

fome, no entanto, não devem ser interpretados e utilizados como balizadores do estado 

nutricional da população brasileira, já que o problema da insegurança alimentar também é 

resultante de dimensões alimentares e nutricionais das mais variadas. A ausência do alimento, 

a má qualidade da alimentação, bem como as condições de vida e de saúde que impedem o 

aproveitamento adequado do alimento são igualmente relevantes no levantamento do 

panorama de segurança alimentar da população. Por este motivo, os dados acima apresentados 

devem ser interpretados como um constante esforço das políticas públicas em garantir o 

acesso à alimentação enquanto direito. 

A situação paradoxal de grande produção de alimentos, com recordes de colheitas na 

última década, e um cenário com cerca de 30% de brasileiros em insegurança alimentar exige 

enfrentamento. No entanto, além desta situação, o desperdício de alimentos se torna tão 

preocupante no contexto brasileiro que é preciso investir constantemente em estratégias para 

sua redução.  

No Brasil, a questão das perdas pós-colheita tem sido predominantemente avaliada de 

forma pontual. Embora seja reconhecida a importância dos efeitos sistêmicos transmitidos ao 

longo da cadeia produtiva, os estudos técnicos apontam a dificuldade de mensurar estes 

impactos, centrando a avaliação sobre a eficiência de determinado estágio de transformação 

pós-colheita. As estimativas de perdas pós-colheita para produtos com maior durabilidade, 

como grãos e cereais, em 2005, estavam na faixa de 5% a 30%, enquanto para produtos 

hortícolas podiam variar entre 15% até quase 100% (CHITARRA; CHITARRA, 2005). 

Existem também alguns estudos pontuais sobre perdas agrícolas em centrais de 

abastecimento no Brasil. Em um estudo recente, realizado em 2008, sob a coordenação 

técnica da Central de Abastecimento de Minas Gerais, foram medidas as perdas na cadeia 

produtiva de tomate, banana prata e banana nanica. Os valores encontrados foram 17,7% para 

tomate, 21% para banana prata e 31,3% para banana nanica (CEASAMINAS, 2008). A maior 

parte das perdas físicas ocorre na colheita e no domicílio e, parte menor, em torno de 2%, 
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ocorre diretamente na etapa do atacado. No entanto, é nesta etapa que se definem os 

parâmetros de qualidade que influenciarão o índice de perdas no varejo e no domicílio 

(BELIK; CUNHA; COSTA, 2012). 

De uma maneira geral, a mensuração do desperdício de alimentos no Brasil é 

dificultada pela falta de critérios e parâmetros sistematizados que permitam análise mais 

consistente do fenômeno. Relatos de especialistas do setor de alimentos ilustram claramente a 

ausência de precisão dos dados referentes às perdas de alimentos no Brasil, fato que não 

minimiza a extensão do problema
3
 (BELIK; CUNHA; COSTA, 2012). 

Definições importantes referem-se à distinção entre “perdas alimentares” e 

“desperdício alimentar”. O primeiro refere-se à diminuição da massa de alimentos durante o 

processo produtivo, nas etapas de produção, pós-colheita, processamento e distribuição, 

envolvendo a produção destinada diretamente para o consumo humano ou para a alimentação 

animal ou outros fins como biocombustíveis. São decorrentes de procedimentos inadequados 

ou pouco eficientes que causam perdas ou danos aos produtos nos processos de manipulação, 

transformação, estocagem, transporte e embalagem (GUSTAVSSON; CEDERBERG; 

SONESSON, 2011). 

Já o segundo refere-se exclusivamente à redução do volume de alimentos destinados 

exclusivamente à alimentação humana e que ocorre na etapa final da cadeia alimentar, ou 

seja, é fenômeno associado à ineficiência do processo de distribuição (atacado e varejo) e de 

consumo. Suas causas decorrem da perda de valor comercial do produto ofertado, mas não 

necessariamente de seu valor nutricional decorrente do excesso de produção, de danos na 

aparência dos alimentos ou do consumo não realizado após a compra. Embora haja relação 

causal entre perdas e subsequente desperdício (por exemplo, produtos danificados que se 

deterioram biologicamente), o desperdício é essencialmente fenômeno decorrente da não 

realização do consumo dos produtos cuja oferta chegou até a esfera da distribuição (atacado, 

varejo ou aquisição domiciliar) (BELIK; CUNHA; COSTA, 2012). Cabe ainda ressaltar que, 

dada a concepção prevalente nas sociedades contemporâneas de que os alimentos são 

mercadorias, são estabelecidos padrões para a oferta de alimentos e, quando esta oferta não 

                                                             
3 Segundo Celso Moretti da Embrapa: “As perdas de alimentos variam de 20% a 60% de tudo o que se produz no 

campo e, às vezes, só 40% do que se cultiva é consumido, fato que nos coloca como um dos campeões do 

desperdício de alimentos no mundo” (AKATU, 2003, p. 10). Para Hélio Mattar, do Instituto Akatu para o 

Consumo Consciente (2003): “Não estamos aqui para nos resignar com os 64% de perdas que ocorrem na cadeia 

produtiva alimentar: 20% na colheita, 8% no transporte, 15% no processamento, 1% na distribuição e 20% no 

consumo. (...) Só para efeito comparativo, nos países desenvolvidos esse número cai de 64% para menos de 

20%, mostrando que há um espaço enorme para melhorias” (AKATU, 2003, p. 65). 
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atinge tais padrões, ou ainda quando ela excede a demanda efetiva, surge um excedente que, a 

princípio, será descartado (BURLANDY et al., 2010). 

Os Bancos de Alimentos se inserem neste contexto ao recolher estes alimentos, por 

meio de doações, selecioná-los e encaminhá-los para o consumo comunitário ou individual, 

por intermédio de aparato logístico ágil (BELIK; CUNHA; COSTA, 2012). Procuram, 

portanto, promover o aproveitamento integral dos alimentos e reintroduzí-los no âmbito do 

consumo (BURLANDY et al., 2010). 

 

2.3 Os Bancos de Alimentos 

2.3.1 O surgimento dos Bancos de Alimentos e as experiências internacionais 

 

O conceito de Banco de Alimentos surgiu no fim da década de 60, na cidade de 

Phoenix, Arizona, Estados Unidos da América (EUA), a partir da ação voluntária de John Van 

Hengel, que iniciou o trabalho em uma cozinha comunitária, solicitando doações aos 

comerciantes locais de produtos que seriam descartados. Em pouco tempo, as doações 

superaram a capacidade de produção da cozinha, quando os alimentos passaram a ser 

armazenados e então distribuídos entre entidades filantrópicas de Phoenix. Assim, 

estabeleceu-se, em 1967, o primeiro Banco de Alimentos, St. Mary´s Food Bank, em 

homenagem ao Conselho da Paróquia St. Mary, que apoiou o trabalho de voluntários 

dispostos a coletar doações, criando uma central de seleção (BELIK, 2004). 

No começo da década de 70, surgiram outros BAs em várias cidades. Em 1976, o 

governo federal dos EUA disponibilizou recursos a Van Hengel para que colaborasse com o 

desenvolvimento de outras unidades em todo o país. O crescimento ganhou maior impulso 

com a Reforma Fiscal (Tax Reform Act) de 1976, fazendo com que a doação de produtos por 

parte das empresas fosse mais vantajosa do ponto de vista financeiro. Em 1979, os norte 

americanos foram favorecidos com uma rede de BA, America's Second Harvest, conhecida, 

desde agosto de 2008, por Feeding America. Outro apoio à expansão dos BAs nos EUA foi a 

Lei do Bom Samaritano, implementada em 1996, pelo presidente Bill Clinton, que teve o 

objetivo de incentivar a doação de alimentos a organizações sem fins lucrativos para que 

fossem distribuídos entre seu público beneficiário (BELIK, 2004). A rede conta atualmente 

com mais de 200 unidades na luta contra a fome de mais de 37 milhões de pessoas de baixa 

renda (FEEDING AMERICA, 2014). 

O primeiro BA do Canadá surgiu em Edmonton, em 1981 e, em 1988 se criou a 

Associação Canadense de Bancos de Alimentos (Canadian Association of Food Banks), que 
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representa atualmente os mais de 615 BAs de todo o país (BELIK, 2004). A associação com o 

apoio da iniciativa privada e dos governos busca encontrar soluções conjuntas para os 

problemas relacionados à questão da vulnerabilidade alimentar no país. Hoje, por mês, perto 

de 900 mil canadenses são atendidos por Bancos de Alimentos (FOOD BANKS CANADA, 

2014). 

Na Europa, a iniciativa começou em 1984, quando se criou o primeiro Banco de 

Alimentos em Paris. Em 1985, criou-se um BA na Bélgica, seguido da Espanha e assim a 

proposta se difundiu em vários países. Em 1986, se instituiu a Federação Europeia de Bancos 

de Alimentos (FEBA), com o propósito de unificar todas essas experiências de diferentes 

países e encontrar soluções apropriadas aos diversos problemas relacionados à luta contra a 

fome. A FEBA reúne hoje 256 unidades em 21 países da Europa que, em 2013, distribuíram 

402 mil toneladas de alimentos, o equivalente a 804 milhões de refeições, para 5,7 milhões de 

pessoas em parceria com 31.000 organizações caritativas e serviços sociais (EURO FOOD 

BANK, 2014). 

A ideia também se disseminou por outros países, tendo hoje BAs em funcionamento 

no México, constituindo, desde 1981, a Associação Mexicana de Bancos de Alimentos 

(Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos) (INICIATIVA MÉXICO, 2014), na 

Argentina, compondo, desde 2003, a Rede Nacional de Bancos de Alimentos (RED 

NACIONAL DE BANCOS DE ALIMENTOS, 2014), e em outros países da América Latina, 

como no Uruguai e na Colômbia (BRASIL, 2006b). 

Em 2006, foi criada uma organização global sem fins lucrativos dedicada a aliviar a 

fome no mundo através de Bancos de Alimentos, The Global FoodBanking Network (GFN). 

A GFN cria, sustenta e fortalece os BAs, bem como as redes em todo o mundo, não apenas 

nos EUA, mas apoiando unidades em mais de 30 países. Em 2013, a GFN distribuiu mais de 

920 milhões de libras em alimentos para mais de 19 mil agências de atendimento em todo o 

mundo (THE GLOBAL FOODBANKING NETWORK, 2014). 

A partir das iniciativas apresentadas é possível estabelecer um fator determinante das 

experiências internacionais, considerando as estruturas organizativas e o ambiente 

institucional onde essas ações se desenvolveram. Diferente do atual cenário brasileiro, onde 

os governos tiveram uma atuação protagonista na implantação e estruturação dos BAs, a nível 

internacional, os governos garantiram apenas um ambiente institucional favorável para a 

doação de alimentos, a citar as leis de incentivo fiscal aprovadas (BELIK, 2004). 

Já o surgimento e a estruturação dos BAs nacionais, apresentados a seguir, se diferem 

dessas experiências internacionais pela peculiaridade de coexistência de dois formatos 

http://www.foodbankscanada.ca/
http://www.eurofoodbank.org/
http://www.eurofoodbank.org/
http://redbancosdealimentos.org/
http://redbancosdealimentos.org/


36 

organizacionais de Bancos de Alimentos, um de natureza pública não governamental e outro 

com apoio e gerenciamento estatal, articulado a outras políticas de segurança alimentar 

(BELIK; CUNHA; COSTA, 2012). 

 

2.3.2 O surgimento dos Bancos de Alimentos no Brasil e as experiências nacionais 

 

No Brasil, o movimento de criação de Bancos de Alimentos foi mais tardio, se 

comparado à América do Norte e à Europa.  

O primeiro BA brasileiro surgiu por iniciativa da sociedade civil, em São Paulo, no 

ano de 1994, com a intenção de construir um modelo similar ao dos EUA. Pouco depois, se 

tornou o Mesa São Paulo, do Serviço Social do Comércio (SESC), com o intuito de trabalhar 

com excedentes de produção e, a partir de 1997, deu início ao Colheita Urbana
4
 (BELIK, 

2004). Em 2000, o SESC inaugura o BA do Rio de Janeiro e, em seguida, implanta outras 

unidades em Fortaleza (2001) e em Recife (2002).  Atualmente, o Programa Mesa Brasil 

SESC é uma rede nacional de bancos de alimentos baseada em ações educativas e de 

distribuição de alimentos excedentes ou fora dos padrões de comercialização, mas que ainda 

podem ser consumidos.  Possui 84 unidades em funcionamento que, no ano de 2013, 

distribuiu mais de 41 mil toneladas de alimentos a mais de seis mil entidades assistenciais 

(SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, 2014). 

Outra iniciativa de organização não governamental foi a ONG Banco de Alimentos, 

fundada em abril de 1998, também no estado de São Paulo, com o objetivo de fornecer 

alimentos através do combate ao desperdício, além de promover ações educativas às entidades 

atendidas. Os últimos dados divulgados revelam que, em 2011, 210 toneladas de alimentos 

complementaram as refeições dos beneficiários de 51 entidades assistenciais (ONG BANCO 

DE ALIMENTOS, 2014). 

Em âmbito governamental, o Banco Municipal de Alimentos de Santo André, São 

Paulo, foi uma das experiências pioneiras, criado em 2000 (BELIK, 2004).  

No mesmo ano, um grupo de empresas, sindicatos, entidades e grupos de serviços se 

reuniram e criaram um Banco de Alimentos no Rio Grande do Sul. Em 2007, com o objetivo 

de ampliar as atividades e levar seus benefícios a outras localidades, foi criada a Rede de 

Bancos de Alimentos do Rio Grande do Sul. Mais adiante, em 2010, com a participação de 

                                                             
4
 O Projeto Colheita Urbana visa o mesmo objetivo do Banco de Alimentos (distribuição alimentar e combate ao 

desperdício), mas atuam apenas por meio de coleta e distribuição imediata, não requerendo infraestrutura 

específica de beneficiamento nem área para estocagem (BELIK, 2004). 

http://www.sesc.com.br/mesabrasil/modalidades.html
http://www.sesc.com.br/mesabrasil/modalidades.html
http://www.sesc.com.br/mesabrasil/resultados.html
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todos os BAs em atividade, foi inaugurada a Rede de Bancos de Alimentos do Brasil (REDE 

BANCO DE ALIMENTOS, 2014). 

As experiências acima apresentadas se assemelham aos Bancos de Alimentos 

internacionais por terem sua força motriz impulsionada pela mobilização da sociedade civil. 

No entanto, no Brasil, o modelo de Banco de Alimentos para combate ao desperdício e 

provimento do DHAA também foi incorporado como objeto de políticas públicas de 

segurança alimentar e nutricional a partir de 2003, na Estratégia Fome Zero, integrando o eixo 

de ações que articulam acesso aos alimentos (BRASIL, 2006b). 

A União, por intermédio do MDS, por meio da Secretaria Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional (SESAN), apoia a implantação de Bancos de Alimentos em estados, 

no Distrito Federal e em municípios, bem como nas Centrais de Abastecimento, em parceria 

com governos estaduais ou municipais, por meio do financiamento para elaboração de 

Projetos Básicos de arquitetura e engenharia, execução de obras e instalações, e aquisição de 

equipamentos, materiais permanentes e materiais de consumo novos, com vistas a viabilizar o 

abastecimento alimentar e o combate ao desperdício nos sistemas agroalimentares urbanos e 

metropolitanos (BRASIL, 2011a; 2012b). 

De 2003 a 2012, apoiou-se a construção de muitas unidades em todo país, 

contabilizando atualmente 76 Bas em funcionamento e 38 unidades em implantação, com 

investimento de mais de R$ 54 milhões do MDS a diversos municípios brasileiros. Para tal, 

priorizou-se a implantação dos Bancos de Alimentos em municípios com mais de 100 mil 

habitantes, localizados nas regiões metropolitanas das principais capitais do país, que têm 

como características um elevado desperdício de alimentos (potenciais doadores), além do 

grande quantitativo de entidades assistenciais (potenciais beneficiários) (BRASIL, 2014b). 

Pode-se afirmar, portanto, que no Brasil, a criação de Bancos de Alimentos evolui em 

vias distintas e sob diferentes estímulos. Por um lado, expande-se a rede vinculada ao SESC, 

com gestão realizada pela organização paraestatal e sem apoio governamental. São também 

implantados diversos projetos de alcance local, e de gestão não governamental, mais 

semelhantes com o modelo norte-americano e igualmente sem apoio de programas públicos. 

Por outro, o MDS apoia, por meio de editais para financiamento de infraestrutura, a 

implantação e modernização de Bancos de Alimentos geridos por prefeituras municipais, bem 

como projetos sediados em Centrais de Abastecimento de gestão pública (BELIK; CUNHA; 

COSTA, 2012). 

 

http://www.redebancodealimentos.org.br/Inicial
http://www.redebancodealimentos.org.br/Inicial


38 

2.3.3 Os Bancos de Alimentos enquanto estratégia da Política Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional 

 

 A PNSAN tem por objetivo garantir aos cidadãos acesso à alimentação em 

quantidade, qualidade e regularidade suficientes, de maneira sustentável e respeitando a 

diversidade cultural. Para tanto, o MDS, por meio da SESAN, planeja, implementa, coordena, 

supervisiona e acompanha programas, projetos e ações de SAN estruturados em três eixos: 

produção, comercialização e consumo. A figura 2 apresenta a estrutura dos departamentos da 

SESAN responsáveis por cada eixo e seus respectivos programas e ações. 

 

 

 

FIGURA 2 - Estrutura departamental da SESAN. 
Fonte: BRASIL, 2014c. 



39 

Os Bancos de Alimentos são equipamentos públicos
5
 de segurança alimentar e 

nutricional e caracterizam-se como uma forma solidária, organizada e responsável de 

aproveitar os desperdícios, em boas condições para consumo, oriundos de toda a cadeia 

produtiva (BRASIL, 2006b). Ao combaterem o desperdício de alimentos, apoiam o 

abastecimento alimentar local por meio da integração com outros programas de SAN, como o 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE), com a distribuição gratuita desses gêneros às entidades socioassistenciais, que 

oferecem alimentação à população em situação de insegurança alimentar e nutricional, além 

de contribuírem para o abastecimento dos Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitárias e 

Escolas (BRASIL, 2014c). 

Desde 2009 (BRASIL, 2009a, b) o MDS tem incentivado a articulação do Programa 

Banco de Alimentos com o PAA
6
 por meio da compra de alimentos da agricultura familiar e, 

posterior complementação do estoque de alimentos dos BAs. Inicialmente, a 

operacionalização do PAA dentro da estrutura física do BA se deveu à sua capacidade 

operacional em receber e destinar os alimentos às entidades assistenciais. 

Dados disponibilizados pela Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI), 

em abril de 2014, revelaram que os 76 Bas em funcionamento encaminharam mais de 2.000 

toneladas de alimentos a 22.933 entidades assistenciais distribuídas em todo país (BRASIL, 

2014b).  

A contribuição dos BAs para a promoção de SAN nas localidades onde estão 

instalados pode ser observada em vários aspectos. A começar por sua atuação principal de 

distribuição de alimentos, os quais representam reforço na alimentação dos beneficiários em 

                                                             
5 Os equipamentos públicos de SAN são estruturas físicas e espaços destinados, no todo ou em parte, à provisão 

de serviços públicos ao cidadão com vistas à garantia da segurança alimentar e nutricional, quais sejam, a oferta, 

a distribuição e a comercialização de refeições e/ou de alimentos. Os equipamentos de apoio ao abastecimento e 

combate ao desperdício de alimentos, que se caracterizam por espaços e serviços públicos de integração entre a 

produção e o consumo, constituindo-se com potenciais ações para a estruturação de circuitos locais de produção, 

abastecimento e consumo. São os programas de Banco de Alimentos e Unidades de Apoio à Agricultura Familiar 

ou Centrais de Recebimento de Produtos da Agricultura Familiar. São também equipamentos de SAN os 

equipamentos de apoio ao consumo de alimentos, que se caracterizam por espaços públicos que produzem e 

ofertam refeições, constituindo-se como um serviço de alimentação, que são os Restaurantes Populares, as 

Cozinhas Comunitárias e as Unidades de Alimentação e Nutrição Sociais (BRASIL, 2014c). 
 
6 O PAA, realizado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) em parceria com o MDS, propicia a 

aquisição de alimentos de agricultores familiares, com isenção de licitação, a preços compatíveis aos praticados 

nos mercados regionais. Os produtos são destinados a ações de alimentação empreendidas por entidades da rede 

socioassistencial; como também a equipamentos públicos de alimentação e nutrição como restaurantes 

populares, cozinhas comunitárias e Bancos de Alimentos e para famílias em situação de vulnerabilidade social 

(BELIK; CUNHA; COSTA, 2012). 
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situação de vulnerabilidade social. Além disso, na contribuição de formação de hábitos 

alimentares mais saudáveis, pois grande parte dos alimentos distribuídos pelos equipamentos 

são in natura; bem como na promoção de ações educativas, as quais são realizadas em 

oficinas ou mesmo no contato diário com as entidades beneficiárias, seus gestores e 

manipuladores de alimentos (BRASIL, 2011a). 

Entende-se por usuários as entidades assistenciais como associações, institutos e 

fundações sem fins lucrativos que atendem a indivíduos (beneficiários) em situação de 

vulnerabilidade social, cadastradas junto aos Bancos de Alimentos. As entidades comumente 

usuárias dos BAs são albergues, centros de educação infantil, comunidades terapêuticas, 

escolas, instituições de longa permanência para idosos, dentre outras. Programas, projetos e 

ações de SAN dos municípios e outros Bancos de Alimentos podem ser beneficiados pelas 

doações. São beneficiários quem usufrui dos serviços das entidades assistenciais cadastradas 

junto aos BAs e, portanto consomem os alimentos arrecadados. Podem estar cadastrados nas 

entidades famílias, crianças, adolescentes, adultos, idosos, doentes e outros em situação de 

vulnerabilidade social e/ou insegurança alimentar (REDESAN, 2009a). 

Os alimentos podem chegar até o Banco de Alimentos como doações recolhidas pelo 

equipamento no local indicado pelo doador/parceiro ou entregues pelo doador/parceiro no 

próprio Banco de Alimentos ou podem chegar como doações repassadas por outro Banco de 

Alimentos. Atualmente, em função do PAA, os gêneros também chegam por meio da compra 

da agricultura familiar, podendo ser recolhidos no campo ou entregues no BA pelo agricultor 

familiar. 

Após o recebimento, os gêneros doados passam pela seleção, classificação, triagem, 

higienização, processamento, porcionamento e embalagem. Todas as etapas são realizadas 

pela equipe de manipuladores, devidamente capacitados e orientados a proceder de acordo 

com o preconizado pelas Boas Práticas de Manipulação (BPM) e exigido em regulamentações 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (BRASIL, 2002, 2004) e pelo 

Código Sanitário do Estado/Município. 

O depósito e armazenamento dos alimentos são realizados conforme a natureza de 

cada um, em atendimento às condições higiênico-sanitárias preconizadas pelas Boas Práticas 

de Manipulação de Alimentos e conforme os equipamentos disponíveis nos Bancos de 

Alimentos, podendo ser sob resfriamento, congelamento ou a temperatura ambiente. 

Os alimentos provenientes do PAA não passam pelas etapas acima descritas, já que os 

gêneros chegam aos equipamentos aptos para serem encaminhados às entidades assistenciais. 
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A entidade assistencial (funcionário, voluntário ou parceiro da entidade devidamente 

autorizado por ela) retira os alimentos do Banco de Alimentos, com transporte e embalagem 

(caixa plástica, sacola, saco plástico resistente, caixa térmica e outros) próprios, após ter sido 

comunicado pelo Banco de Alimentos ou em dias e turnos previamente agendados.  

A figura 3 apresenta o fluxo de todas as operações realizadas em um BA, a partir da 

recepção das doações até a distribuição final às entidades socioassistenciais cadastradas, 

considerando os setores exigidos pelo MDS (BRASIL, 2007b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3 – Fluxo dos alimentos em Banco de Alimentos 

Fonte: TENUTA (2010). 
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Para melhor especificação e normatização das atividades dos Bancos de Alimentos, o 

MDS exige a elaboração do Regimento Interno, de acordo com o modelo proposto pelo MDS 

(BRASIL, 2010c). 

O Regimento Interno estabelece a seguinte composição da equipe de trabalho dos 

Banco de Alimentos: Mínimo de um(a) (01) Nutricionista; mínimo de um(a) (01) Assistente 

Social; mínimo de um(a)  (01) Coordenador,  que poderá ser o(a) Nutricionista ou o(a) 

Assistente Social; Assistente Administrativo; Encarregado Operacional; Auxiliares de Serviço 

Gerais/Manipuladores; Motorista; Estagiários dos cursos de graduação em Nutrição, Serviço 

Social ou áreas afins (BRASIL, 2010c). 

Os equipamentos financiados pelo governo federal, depois de implantados, têm sua 

equipe técnica específica estruturada e mantida pelos governos municipais. Essa equipe é 

responsável pelo planejamento e acompanhamento das ações desenvolvidas e assumem a 

responsabilidade pela gestão e manutenção dos serviços, podendo, para isso, firmar parcerias 

com organizações comunitárias e entidades sociais ligadas a programas de geração de 

trabalho e renda (BRASIL, 2011c). 

Quanto à estrutura dos Bancos de Alimentos, os equipamentos de combate ao 

desperdício de alimentos constituem uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN)
7
 

(BRASIL, 2007b), ou seja, consistem de um serviço organizado, compreendendo uma 

sequência e sucessão de atos dentro dos padrões dietéticos e higiênicos, visando assim, 

atender as necessidades de seus beneficiários (REGO; TEIXEIRA, 2006). 

Deste modo, para o planejamento físico desta UAN é fundamental a adequação das 

instalações aos objetivos propostos. É por meio deste planejamento que se pode garantir uma 

operacionalização conforme os padrões qualitativos desejados, do ponto de vista técnico e 

higiênico (TEIXEIRA et al., 2000) e, para tal, é necessário que seja feito um estudo 

detalhado, desde a sua instalação, aquisição de equipamentos e organização dos diversos 

serviços que o integrarão como subsistemas (MEZOMO, 2002). 

Um planejamento físico respaldado no reconhecimento das características específicas 

do funcionamento das UAN, além da economia de movimentos e evidente racionalização das 

ações, poderá evitar fatores negativos de operacionalização, dentre os quais: interrupções no 

fluxo de operações, cruzamentos desnecessários de gêneros,  funcionários, má utilização dos 

                                                             
7 Considerada como uma unidade de trabalho ou órgão que desempenha atividades relacionadas à alimentação e 

à nutrição, abrangendo tanto o conceito de segurança alimentar, no que se refere ao alimento garantido, certeza 

de alimentação, quanto o de segurança de alimentos, alimento fora de perigo, seguro (POPOLIM, 2007). 
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equipamentos, equipamentos ociosos ou mal localizados, causando congestionamento na 

circulação e deficiência no sistema de ventilação (TEIXEIRA et al., 2000).  

O planejamento da construção é realizado em diversas etapas sucessivas, a citar: 

Estabelecimento do plano diretor, que consiste no estudo detalhado de todos os dados 

referentes ao serviço de nutrição; Layout do serviço; Definição da planta física, a qual deve 

ser elaborada, projetada por uma equipe composta de engenheiro, arquiteto e nutricionista, 

todos com experiência na área (MEZOMO, 2002). 

Ferramentas normativas são utilizadas para contribuir com o planejamento físico 

pautado na qualidade higiênico-sanitária, podendo-se citar as Resoluções publicadas pela 

ANVISA, RDC n
o
 216 que dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas para 

Serviços de Alimentação (BRASIL, 2004) e a RDC n
o
 275 que trata do Regulamento Técnico 

de Procedimentos Operacionais Padronizados aplicados aos Estabelecimentos 

Produtores/Industrializadores de Alimentos e Lista de Verificação das Boas Práticas de 

Fabricação em Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos (BRASIL, 

2002). 

Tais ferramentas têm o objetivo de estabelecer normas e parâmetros de qualidade que 

contribuam para a garantia das condições higiênico-sanitárias necessárias ao bom 

funcionamento de uma Unidade de Alimentação e Nutrição e, portanto de Bancos de 

Alimentos.  

Para orientar a implantação e modernização dos BAs, manuais e roteiros são 

disponibilizados pelo MDS, afim de garantir um Programa de Atividades adequado, ou seja, 

garantir que um conjunto de características e condições necessárias ao desenvolvimento das 

atividades sejam estabelecidos (BRASIL, 2007b; 2012d). 

  

2.4 Avaliação de Programas Públicos 

 

A avaliação, além de constituir um objeto de destaque nas discussões dos últimos 

anos, é um dos temas ao qual, ao longo de períodos históricos específicos, lhe foi atribuído 

significados diversos com a evolução própria da sociedade, forjados pelas alterações políticas, 

sociais, econômicas e culturais (MENDES; SORDI, 2013).  

Para Ballart (1992), não há uma definição consensual e amplamente aceita na 

literatura, a exemplo dos termos “program evaluation”, “policy evaluation” e “evaluation 

research”, que tem recebido uma variedade de interpretações segundo a função dos 

investigadores e/ou o referencial teórico do seu campo de investigação. Segundo o autor, o 
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conceito mais amplo utilizado trata da aplicação sistemática de procedimentos de pesquisa 

social para avaliar a conceituação e desenho, implementação e utilidade dos programas de 

intervenção social. No entanto, já para Mendes e Sordi (2013), no campo do trabalho social e 

das tecnologias sociais, a avaliação é entendida como um mecanismo de regulação de ações e 

políticas sociais, que pode permitir uma notável diminuição das possibilidades de fracasso de 

um programa de interesse social.  

Para as linhas de pesquisa da Ciência Política, Ciências Sociais, Economia e 

Administração Pública a avaliação, em perspectiva mais geral, é tomada como componente 

integrante da análise de políticas públicas, como instrumento de Sistemas de Monitoramento e 

Avaliação de programas governamentais ou, em uma concepção mais restrita, avaliação é um 

tipo particular de investigação empírica acerca de programas e projetos sociais, como as 

avaliações de impacto experimental ou quasi-experimental (BRASIL, 2014a). 

Cabe aqui, antes de dar continuidade à definição de avaliação, fazer apenas uma 

consideração, evitando confusões rotineiras acerca das tipologias clássicas usadas para 

classificar as pesquisas de avaliação, por exemplo, considerar monitoramento como avaliação 

de processo. Esta última é aquela realizada quando se requer avaliar as atividades de 

implementação dos programas, a extensão de cobertura do público-alvo atendido, a qualidade 

dos serviços oferecidos ou, ainda, entender as dificuldades que estão “emperrando” a efetiva 

operação do programa (CARVALHO, 2003). 

O monitoramento e a avaliação dos programas de governo são ferramentas 

essenciais para a boa prática gerencial. A avaliação é um procedimento que deve 

ocorrer em todas as etapas permitindo ao gestor federal o acompanhamento das 

ações e sua revisão e redirecionamento quando necessário. Enquanto o 

monitoramento é uma atividade gerencial interna, que se realiza durante o período 

de execução e operação, a avaliação pode ser realizada antes ou durante a 
implementação, como ao concluir uma etapa ou projeto como um todo, ou mesmo 

algum tempo depois, devendo se preocupar com o impacto provocado pela 

intervenção pública em seus beneficiários. (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 

2006, p. 75). 

 

Assim sendo, em uma definição mais pragmática e aplicada ao campo da Gestão 

Pública, avaliação refere-se ao conjunto de procedimentos técnicos para produzir informação 

e conhecimento para desenho ex-ante
8
, implementação e validação ex-post

9
 de programas e 

                                                             
8 Se destinam a estudos de necessidade e viabilidade de criação de um programa (COHEN; FRANCO, 1994). 

 

9 Pesquisa de avaliação de resultados e impactos, realizada idealmente depois de resolvidos os problemas de 

gestão, quando se requer, já na fase de avaliação do ciclo, uma resposta cabal às perguntas: O problema social 

que originou o programa foi equacionado? Qual a contribuição desse programa para isso? O programa deve 

continuar, ser expandido ou descontinuado? (CARVALHO, 2003). 
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projetos sociais, por meio das diferentes abordagens metodológicas da Pesquisa Social, com a 

finalidade de garantir o cumprimento dos objetivos dos programas e projetos, seus impactos 

mais abrangentes em outras dimensões sociais, para além dos públicos-alvo atendidos, e a 

custos condizentes com a escala e complexidade da intervenção (BRASIL, 2014a). 

Antes de passar a uma explicação mais detalhada de cada etapa desse ciclo, vale 

também formalizar dois termos citados correntemente no texto – políticas públicas e 

programas. Isso é importante para circunstanciar os limites do campo de diálogo estabelecido 

neste texto, já que avaliação de políticas públicas e avaliação de programas públicos são 

termos muito imbricados, mas referem-se a contextos muito diferentes (em amplitude) da 

análise da intervenção estatal (BRASIL, 2014a). 

Evitando entrar em uma discussão muito extensa sobre os diferentes significados do 

termo – sistematizados em Villanueva (2006) – política pública é, na definição de Nascimento 

(1991), o conjunto de decisões tomadas por aqueles que detêm competência legal para 

deliberar em nome da coletividade – as instituições de Estado – visando à solução de um 

problema ou ao redirecionamento de uma tendência, com a intenção de orientar sua evolução 

para um fim estabelecido como o desejável. Como esclarece Saraiva (2006), em: 

[...] uma perspectiva mais operacional, poderíamos dizer que ela [a política pública] 

é um sistema de decisões públicas que visa a ações ou omissões, preventivas ou 

corretivas, destinadas a manter ou modificar a realidade de um ou vários setores da 

vida social, por meio da definição de objetivos e estratégias de atuação e da alocação 

dos recursos necessários para atingir os objetivos estabelecidos. (SARAIVA, 2006, 

p. 29). 

 

As decisões que conformam tal política pública – distributiva, redistributiva ou 

regulatória, universal ou focalizada – assumem diferentes formatos: podem ser enunciados de 

diretrizes estratégicas de governo, leis e decretos normativos, que especificam de forma mais 

clara e operacional tais diretrizes, a criação de organizações ou programas que vão conferir 

operacionalidade às diretrizes, leis e normas (VILLANUEVA, 2006). 

Avaliação de políticas públicas, ou melhor, análise de políticas públicas, termo 

preferido por Owen (2007), é, pois, uma atividade muito mais ampla que a avaliação de 

programas. Trata do contexto político-social de surgimento da política, dos atores 

participantes. Volta-se mais ao esclarecimento de seu processo de construção do que da 

recomendação prática de como aprimorá-la.  

Já o programa público é um dos instrumentos operacionais das políticas públicas. Mais 

especificamente, trata-se de um conjunto sistêmico de ações programadas e articuladas entre 

si, com objetivo de atender uma demanda pública específica, encampada na agenda de 

prioridades do Estado ou governo quanto a essas políticas. Assim, um programa social é um 
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conjunto de atividades direcionadas para solucionar um problema vivenciado pela sociedade, 

em seu conjunto ou por grupos (ROSSI et al., 2004). 

Retomando a avaliação de programas públicos, ponderando os conceitos da expressão 

antes apresentados, no campo da saúde, Avedis Donabedian foi o pioneiro no setor a publicar 

sobre qualidade. Segundo Maia e colaboradores (2011), a abordagem mais utilizada para a 

avaliação da qualidade dos serviços de saúde é, sem dúvida, a estabelecida por Donabedian 

(1980), conhecida por tríade estrutura-processo-resultado. Essa abordagem básica de 

avaliação proposta é também amplamente aceita e divulgada em virtude de sua 

compatibilidade e utilidade para os programas de saúde por contemplar sua lógica de 

funcionamento: recursos, organização, atividades, serviços e efeitos (AGUILAR; ANDER-

EGG, 1994). 

A complexidade da ação governamental no Brasil é dada pelos arranjos federativos e 

articulação intersetorial na gestão e operação dos programas sociais, o volume de recursos e 

de profissionalização do setor público, bem como as atividades de levantamento e 

organização de dados. A produção de estudos e pesquisas de avaliação desses contextos são 

fatores críticos para garantir, potencialmente, maior efetividade à política social (BRASIL, 

2014a). 

Informação e conhecimento, sistematizados de forma prática e operacional, quando 

atualizados no tempo e referidos nos domínios territoriais adequados constituem-se em 

insumos básicos para a tomada de decisão técnico-política em qualquer momento do ciclo de 

vida ou maturação de uma política ou programa social. Dados, indicadores, estudos e 

pesquisas de campo são fundamentais no levantamento de evidências empíricas para a 

formulação de uma estratégia de superação ou mitigação de uma problemática social 

específica. São essenciais também no planejamento de um arranjo operativo que permita 

colocá-la em ação, na coordenação de um conjunto escolhido de agentes públicos, de 

instituições privadas ou do terceiro setor, no monitoramento das atividades planejadas, e, 

enfim, na avaliação dos resultados e esforços empreendidos (BRASIL, 2014a). 

Para este fim, a Portaria nº 329, de 11 de outubro de 2006, institui e regulamenta a 

Política de Monitoramento e Avaliação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 

à Fome, órgão federal responsável pela implementação dos Bancos de Alimentos, foco deste 

estudo. Esta Política, portanto, tem por objeto a análise dos processos, produtos e dos 

resultados referentes aos programas e ações executados pelo MDS e tem como diretriz 

contribuir para o aprimoramento da gestão pública, fornecendo elementos que contribuam 
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para o aumento da responsabilização, eficiência, eficácia e efetividade das políticas sociais, e 

para o exercício do controle social sobre as políticas públicas (BRASIL, 2006c). 

São consideradas ações de avaliação qualquer estudo ou pesquisa referentes aos 

programas e ações que tenham um dos seguintes objetivos, descritos no art. 4º desta Portaria: 

 

I – análise da implementação de programas e ações; 

II – análise de resultados imediatos dos programas e ações; 

III – análise de impactos ou efeitos dos programas e ações; 

IV – análise da eficiência, da equidade, da eficácia ou da efetividade de programas e 

ações; 

V – análise do perfil dos beneficiários dos programas e ações; 

VI – elaboração de diagnósticos de perfil da demanda; 

VII – avaliação da satisfação de beneficiários/usuários; 

VIII – avaliação da qualidade dos serviços prestados; e 
IX – elaboração de estudos de “linha de base” (BRASIL, 2006c). 

 

 Ainda, por orientação da Portaria, dentre as ações de avaliação acima descritas, 

aquelas que se referem aos incisos III, IV, VII e VIII do artigo quarto, devem ser realizadas, 

preferencialmente, em parceria com universidades e instituições de pesquisa (BRASIL, 

2006c). 

 Nesta perspectiva, uma das ações de governo voltadas para a modernização da gestão 

das políticas públicas foi a construção do Sistema de Avaliação e Monitoramento pela SAGI 

do MDS, constituindo parte de um esforço para melhorar a gestão da informação sobre os 

programas e políticas de desenvolvimento social, com o objetivo mais amplo de melhorar seu 

desempenho. Significou, portanto, uma inovação em dois sentidos: primeiro, na perspectiva 

da institucionalização da função avaliação e monitoramento como parte do processo de gestão 

dos programas; segundo, na perspectiva da accountability
10

, por meio  da publicização de  

indicadores de monitoramento,  publicação  dos  resultados de estudos de avaliação e 

disponibilização à comunidade científica dos microdados das pesquisas (PAES-SOUSA; 

RODRIGUES; VAITSMAN, 2006) 

A avaliação costuma ser realizada por meio de estudos específicos que procuram 

analisar aspectos como relevância, eficiência, efetividade, resultados, impactos ou a 

sustentabilidade de programas e políticas, segundo aquilo que foi definido em seus objetivos. 

Sua proposta, portanto, é melhorar as atividades em andamento e dar subsídios para o 

planejamento, a programação e a tomada de decisões futuras (PAES-SOUSA; RODRIGUES; 

VAITSMAN, 2006). 

                                                             
10 Processo contínuo exercido em diversas esferas e momentos e que pressupõe três momentos chave – 

informação, justificativa, e punição – na relação entre agentes públicos e cidadãos (CARLOMAGNO, 2010). 
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 A SAGI (PAES-SOUSA; RODRIGUES; VAITSMAN, 2006) definiu um arcabouço 

conceitual mínimo e comum sobre avaliação e monitoramento, a saber: 

Um indicador consiste em um valor usado para medir e acompanhar a evolução de 

algum fenômeno ou os resultados de processos sociais. O aumento ou diminuição 

desse valor permite verificar as mudanças na condição desse fenômeno. [...] 

Indicadores de avaliação também expressam certas condições relativas a “estrutura”, 

“processos” e “resultados”, esta última categoria englobando os indicadores de 
“impactos” e “efeitos”, de acordo com as dimensões do estudo a partir do qual são 

produzidos. (PAES-SOUSA; RODRIGUES; VAITSMAN, 2006, p 22). 

  

Baseando-se em Draibe (2001), a SAGI (PAES-SOUSA; RODRIGUES; 

VAITSMAN, 2006) utiliza, portanto, as seguintes dimensões para avaliação: 

a) Processos: estudos sobre os pontos que favorecem ou dificultam os processos de 

implementação da política ou programa, aí incluídos seus desenho, dimensões 
organizacionais e institucionais. 

b) Resultados, que englobam: 

– desempenho (ou resultados em um sentido estrito, outcomes): que se refere aos 

“produtos” do programa, tais como definidos em suas metas; 

– impacto: mudanças na situação dos beneficiários, provocadas diretamente pelo 

programa. As avaliações de impacto procuram, por meio de desenhos quase-

experimentais, comparar dois grupos similares da população, medindo as diferenças 

observadas entre os dois grupos, decorrentes da exposição e da não exposição a um 

programa; 

 – efeitos: outros resultados do programa, sociais ou institucionais, esperados ou 

não, que acabam se produzindo em decorrência do  
Programa. (PAES-SOUSA; RODRIGUES; VAITSMAN, 2006, p 22-23). 

 

Até o momento, algumas auditorias, avaliações e estudos foram realizados visando 

avaliar a estratégia Banco de Alimentos com o intuito de verificar a atuação da gestão pública, 

a destacar-se a auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União (TRIBUNAL DE 

CONTAS DA UNIÃO) (2005) e os seus respectivos monitoramentos (TRIBUNAL DE 

CONTAS DA UNIÃO, 2006, 2008), o mapeamento e caracterização realizada por Brasil 

(2006d) e a avaliação dos processos de implantação e operacionalização dos BAs conveniados 

com o MDS (BURLANDY et al., 2010). 

 

2.5 A Trajetória Teórico-metodológica 

2.5.1 Tipologia de Avaliação de Programas 

 

Cabe aqui ressaltar a análise de Silva (1998) a respeito da falsa dicotomia 

metodológica quantitativo-qualitativo. Para ela, a relação desejada entre o quantitativo com o 

qualitativo pode ser considerada complementar. Ou seja, enquanto o quantitativo se ocupa de 

ordens de grandezas e as suas relações, o qualitativo é um quadro de interpretações para 

medidas ou a compreensão para o não quantificável. 
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Para Minayo (1994): 

[...] a contribuição da abordagem qualitativa para a compreensão do social pode ser 

colocada como teoria e método. Enquanto teoria, ela permite desvelar processos 
sociais ainda pouco conhecidos, grupos particulares e expectativas sociais em alto 

grau de complexidade [...] Enquanto método, caracterizado pela empírea e pela 

sistematização, a abordagem qualitativa propicia a construção de instrumentos 

fundamentados na percepção dos atores sociais, tornando-se, assim, válida como 

fonte para estabelecimento de indicadores, índices, variáveis, tipológicas e 

hipóteses. Além disso, ela permite interpretações mais plausíveis dos dados 

quantitativos, auxiliando na eliminação do arbitrário que escorrega pela 

operacionalização dos modelos teóricos elaborados longe das situações 

empiricamente observáveis. (MINAYO, 1994 p 30-31).  

 

E segue ainda a autora a informar que é importante considerar que: 

[...] dados aglomerados e generalizados nem sempre correspondem à realidade social 

que pretendem explicar e à qual propõe adequar. (MINAYO, 1994, p.32). 

  

Para a Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação, uma boa prática de avaliação 

de políticas e programas sociais é a realização de estudos interdisciplinares e que combinem 

metodologias quantitativas e qualitativas, para que se possa correlacionar diferentes 

dimensões de um programa ou política (PAES-SOUSA; RODRIGUES; VAITSMAN, 2006). 

Considerando os critérios utilizados para definir a tipologia de avaliação de 

programas, o momento da avaliação contempla as seguintes etapas: 

a) Avaliação “antes” (ou ex ante) – fase inicial ou de predecisão, necessária à 

tomada de decisões antes de empreender ou aprovar sua realização. Pretende abarcar 

três aspectos: pertinência do projeto em relação à realidade, verificando-se a 

coerência e congruências internas por meio da análise dos meios/recursos e 

objetivos e metas; diagnóstico e proposições; rentabilidade econômica das diferentes 

ações para alcançar os objetivos propostos. 

b) Avaliação “durante” a execução – busca fornecer informações sobre o andamento 

do programa ponderando os resultados. Avalia as mudanças situacionais, para 

identificar até que ponto está sendo cumprido e realizado o programa estabelecido. 

c) Avaliação “expost” – realiza-se ao término do programa, chamada avaliação de 
impacto ou avaliação pós-decisão, visa avaliar quanto e como mudou a “situação 

inicial”, ou quanto se alcançou a “situação objetiva”, segundo o referencial traçado. 

(MENDES; SORDI, 2013, p 99). 

 

A avaliação pode ser formativa ou somativa. Para Aguilar e Ander-Egg (1994), essas 

avaliações são complementares e, de acordo com Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004), estão 

entrelaçadas e são essenciais em razão das decisões necessárias durante os estágios de 

desenvolvimento de um programa. A primeira ocorre durante o processo de execução, com 

vistas a dar informações para melhoria do programa ou projeto, levando a decisões sobre o 

desenvolvimento do programa. A modalidade somativa, refere-se ao estudo dos resultados ou 

efeitos e um programa, para oferecer, aos responsáveis pela tomada de decisões ou 

consumidores, critérios de julgamento sobre o seu valor ou mérito. Permite determinar até que 

ponto foram cumpridos os objetivos ou produzidos os efeitos previstos, levando a decisões 
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relativas à continuidade ou a seu encerramento, a sua ampliação, adoção, entre outros 

procedimentos (MENDES; SORDI, 2013). 

Quanto à classificação de procedência dos avaliadores, que diz respeito aos 

responsáveis por sua realização, a avaliação pode ser externa, interna, mista ou ser uma 

autoavaliação (MENDES; SORDI, 2013). É importante ressaltar que, dentre as vantagens e 

desvantagens quanto à procedência, os avaliadores alheios à organização apresentam maior 

objetividade e, parecem apresentar um olhar externo não enviesado e comprometido com a 

continuidade do programa, conferindo maior isenção à análise (supondo que os consultores 

são absolutamente profissionais, não preocupados com as chances de contratação em uma 

próxima demanda de avaliação) (BRASIL, 2014a). Em contrapartida, há dificuldade de captar 

plenamente todos os fatores em jogo de acordo com a natureza e funcionamento do programa 

(WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004).  

No passo seguinte, utilizando as definições de Mendes e Sordi (2013), os aspectos 

objetos de avaliação são: 

a) Avaliação do plano e conceitualização do programa: julga-se a pertinência formal e 

potencial de um programa, ancorada em três aspectos: avaliação da situação-problema ou 

aspecto da realidade na qual se pretende atuar; avaliação do diagnóstico – estabelecer a 

natureza, magnitude e características básicas do problema, os recursos e os meios 

operacionais de intervenção, e os fatores contextuais relevantes que incidem no mesmo; e a 

avaliação do plano e concepção do programa: avaliar o modelo de intervenção social ao qual 

se recorre para resolver determinada situação problemática. 

b) Avaliação da instrumentação e seguimento do programa (avaliação do processo): 

avalia o funcionamento do programa, de forma global ou de alguns aspectos pontuais. 

Compreende vários aspectos ou dimensões: 

◦ avaliação da implementação: avalia-se se os aspectos técnicos da operacionalização 

do programa, dos aspectos estruturais, os instrumentos e meios utilizados são: “necessários”, 

suficientes; “idôneos, potentes” e, “eficazes” em relação aos objetivos e propósitos que 

buscam. 

◦ avaliação do ambiente: avalia-se se a organização responsável favorece ou dificulta o 

andamento do programa, quer em seus aspectos estruturais ou funcionais. 

◦ avaliação do rendimento pessoal: mede-se a capacidade, competência e habilidade de 

um indivíduo para realizar determinadas atividades e tarefas que lhes são atribuídas, dentro de 

um programa, considerando: as habilidades; a atitude face ao trabalho e as motivações para 

realizá-lo; a capacidade de aplicar conhecimentos (teóricos e práticos) e de sistematizar a 
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própria experiência; forma e capacidade de organizar o trabalho e de solucionar os problemas 

concretos. 

 

2.5.2 A Metodologia de Abordagem de Avedis Donabedian 

 

O esforço mais bem-sucedido de classificação das abordagens possíveis para a 

avaliação em saúde foi desenvolvido por Avedis Donabedian (1980), sendo o primeiro a se 

dedicar de maneira sistemática a estudar e publicar sobre qualidade em saúde. Este autor, a 

partir do referencial teórico sistêmico, absorveu a noção de indicadores, concebendo a tríade 

estrutura-processo-resultado, abordagens que se tornaram um clássico nos estudos de 

qualidade em saúde. 

Antes de conceituar as abordagens da tríade, é importante pautar que um bom 

indicador deve ter as seguintes características, segundo Bittar (2001): 

1) Objetividade: deve ter um objetivo claro, expressando de forma simples e direta a 

situação a que se refere; 

2) Simplicidade: fácil de calcular, de buscar os dados e analisá-los; 

3) Validade: cumprir o propósito de identificar as situações que devem ser 

melhoradas; 

4) Sensibilidade: o grau no qual o indicador é capaz de identificar todos os problemas 

existentes; e 

5) Baixo custo: indicadores cujo valor financeiro é alto inviabilizam sua execução. 

De acordo com D’Innocenzo, Adami e Cunha (2006), traduzindo a definição de 

Donabedian (1990), o componente "estrutura" corresponde às características relativamente 

estáveis e necessárias ao processo assistencial, abrangendo área física, recursos humanos 

(número, tipo, distribuição e qualificação), recursos materiais e financeiros, sistemas de 

informação e instrumentos normativos técnico-administrativos, apoio político e condições 

organizacionais.  

O “processo” corresponde à prestação da assistência segundo padrões técnico-

científicos, estabelecidos e aceitos na comunidade científica sobre determinado assunto e, a 

utilização dos recursos nos seus aspectos quanti-qualitativos. Inclui o reconhecimento de 

problemas, métodos diagnósticos, diagnóstico e os cuidados prestados (D’INNOCENZO; 

ADAMI; CUNHA, 2006). 

O componente “resultado” corresponde às consequências das atividades realizadas nos 

serviços de saúde, ou pelo profissional em termos de mudanças verificadas no estado de saúde 
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dos pacientes, considerando também as mudanças relacionadas a conhecimentos e 

comportamentos, bem como a satisfação do usuário e do trabalhador ligada ao recebimento e 

prestação dos cuidados, respectivamente (D’INNOCENZO; ADAMI; CUNHA, 2006). 

Os problemas e vantagens da utilização de cada uma dessas abordagens são discutidos 

minuciosamente por Donabedian. Esse autor considera ser o processo o caminho mais direto 

para o exame da qualidade do cuidado. Já os resultados possuiriam a característica de refletir 

os efeitos de todos os insumos do cuidado, podendo, pois, servir de indicador para a avaliação 

indireta da qualidade, tanto da estrutura quanto do processo. O autor também ressalta a 

importância da estrutura para o desenvolvimento dos processos e seus consequentes 

resultados, na medida em que a própria função de monitoramento é parte da estrutura, além 

dos diversos outros aspectos organizacionais e daqueles relacionados com os recursos 

materiais que influenciam o processo (DONABEDIAN, 1980, 1992). 

 Segundo Donabedian (1969), a avaliação de programas sociais deve incorporar 

critérios que permitam analisar as características de contextos e, para tal, a utilização do 

modelo de análise proposto pelo autor é amplamente aceito e divulgado em virtude de sua 

versatilidade, compatibilidade e utilidade para avaliação de políticas e programas públicos 

sociais por, na sua maioria, contemplar a mesma lógica de funcionamento (AGUILAR; 

ANDER-EGG, 1994). 
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3 OBJETIVOS  

3.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar os Bancos de Alimentos municipais, instalados e em funcionamento no estado de 

Minas Gerais, conveniados com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

◦ Avaliar a estrutura dos Bancos de Alimentos, no que se refere aos recursos materiais, 

humanos e financeiros. 

 

◦ Avaliar os processos de articulação com parceiros, captação, processamento, 

armazenamento e distribuição de doações de gêneros alimentícios, atendimento dos 

beneficiários e educação em alimentação e nutrição. 

  

◦ Avaliar o resultado das atividades de combate ao desperdício, educação nutricional e social 

e custos das intervenções dos Bancos de Alimentos municipais de Minas Gerais.  
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4 METODOLOGIA 

4.1 Etapas da Pesquisa 

  

A Pesquisa foi desenvolvida em oito etapas principais: 

1) Desenvolvimento do referencial teórico-conceitual para guiar a investigação. 

2) Definição de indicadores baseados na análise multidimensional de Donabedian (1980), 

adequados para avaliação de Bancos de Alimentos. 

3) Elaboração do tópico guia. 

4) Produção do questionário semi-estruturado. 

5) Seleção/recrutamento dos entrevistados: Foram contatados os gestores de Segurança 

Alimentar e Nutricional dos municípios, informando sobre a pesquisa, seus objetivos, a 

justificativa e a metodologia a ser utilizada. Foi solicitada a autorização dos gestores para que 

os Bancos de Alimentos fossem estudados e que os mesmos indicassem o gestor/coordenador 

e/ou responsável técnico (nutricionista) pelo Banco de Alimentos, bem como o assistente 

social para participarem da entrevista. 

6) Pesquisa documental retrospectiva (Relatório Trimestral de Atividades). 

7) Visita aos 10 Bancos de Alimentos para aplicação do questionário. 

8) Análise observacional: Realizada durante uma visita guiada nos Bancos de Alimentos para 

preenchimento de questões específicas sobre a estrutura física dos equipamentos. A análise 

observacional foi realizada pelo próprio pesquisador e guiada pelos participantes da pesquisa. 

 

4.2 A Pesquisa 

 

Esta pesquisa trata-se de um estudo transversal descritivo, de abordagem quantitativa, 

com análise qualitativa. 

Quanto à tipologia de avaliação, o estudo ora apresentado aconteceu durante a 

execução das ações dos Bancos de Alimentos, buscando colher informações sobre o 

andamento do programa, ponderando os resultados. Neste sentido, pode-se afirmar que a 

avaliação foi de caráter formativo e somativo, simultaneamente. 

Quanto à classificação de procedência do avaliador, a avaliação foi de origem externa 

e, fundamentando-se no resgate feito por Worthern, Sanders e Fitzpatrick (2004), este estudo, 

por ter sido realizado por avaliador com experiência empírica anterior, pode se aproximar de 

uma avaliação dita mista, a qual combina avaliadores não vinculados a pessoas pertencentes à 

instituição, buscando equilibrar fatores favoráveis e desfavoráveis ao programa. 
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Em se tratando dos aspectos objetos de avaliação considerados neste estudo, houve 

avaliação do plano e conceitualização do programa, tal como avaliação da instrumentação e 

seguimento do programa. 

Para a abordagem da avaliação, dentre a multiplicidade de possibilidades, o estudo 

fundamentou-se na tríade de Donabedian (1980), sistematizada em indicadores de estrutura-

processo-resultado, adaptados aos conceitos dos BAs, como apresentado no quadro 1. 

 

QUADRO 1 – Abordagem multidimensional de Donabedian adaptada aos conceitos dos 

Bancos de Alimentos 

Dimensão 
Aplicação em serviços de 

saúde 

Adaptação para                                            

Bancos de Alimentos 

ESTRUTURA 

características relativamente 

estáveis do provedor de 

serviços, tais como 

instrumentos, recursos, 

estruturas físicas e 
organizacionais 

caracterização do município e do equipamento, 

instrumentos legais e organizacionais, convênio 

de implantação e modernização, recursos 

humanos, estrutura física, estrutura operacional, 
gestão do equipamento 

PROCESSO 

atividades e procedimentos 

realizados pelos profissionais 

envolvidos no cuidado dos 

beneficiários 

funcionamento, perfil das entidades sócio 

assistenciais, regulamentos técnico-sanitários, 

sustentabilidade ambiental, captação e perfil de 

parceiros, doações, armazenamento, 

distribuição, ações educativas, controle 

operacional, prestação de contas, articulação, 
intersetorialidade 

RESULTADO 

mudanças verificadas no estado 

de saúde dos beneficiários, que 

possam ser imputadas à 

intervenção realizada 

combate ao desperdício de alimentos, avaliação 

nutricional e social, custos, satisfação dos 

beneficiários 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.3 Os Sujeitos e o Período da Pesquisa 

 

A pesquisa teve início em novembro/2012 e a coleta de dados e informações foi 

realizada entre os meses de abril a junho/2014.  

O estudo selecionou os Bancos de Alimentos em funcionamento, localizados em 

municípios do estado de Minas Gerais, conveniados com o Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome. 

A partir de dados disponibilizados pelo MDS (BRASIL, 2012c), verificou-se que 10 

equipamentos apresentam as características acima descritas e estão localizados nos 

municípios de Belo Horizonte, Betim, Contagem, Formiga, Janaúba, Ribeirão das Neves, 

Sabará, Ubá, Uberaba, Uberlândia e Varginha. Todos foram incluídos no estudo e 

participaram da pesquisa. 
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A distribuição desses Bancos de Alimentos no estado de Minas Gerais está exibida na 

figura 4. 

  

FIGURA 4 - Localização dos Bancos de Alimentos municipais no estado de Minas 

Gerais, 2014 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

4.4 Os instrumentos de Pesquisa 

 

1) Relatórios Trimestrais de Atividades (RTA): Os RTAs, disponibilizados pelo MDS 

ao pesquisador, são documentos de prestação de contas das atividades realizadas pelos BAs, 

preenchidos pelos próprios gestores/coordenadores dos equipamentos e enviados 

obrigatoriamente ao MDS, com frequência trimestral, desde sua implantação. Contemplam 

informações mensais sobre os dados operacionais, como a quantidade total de alimentos 

arrecadados e distribuídos, o número total de instituições e beneficiários atendidos, além do 

número de ações educativas realizadas e quantas pessoas participaram. Contemplam também 

a capacidade de armazenamento de gêneros perecíveis e não perecíveis no Banco de 

Alimentos.  
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2) Questionário semi-estruturado baseado na tríade de Donabedian (1980), contendo 

os indicadores para avaliação das dimensões estrutura-processo-resultado de Bancos de 

Alimentos (APÊNDICE B).  

 

4.5 As entrevistas  

 

As entrevistas foram realizadas in loco, com o preenchimento do questionário pelo 

próprio pesquisador (APÊNDICE B). 

 

4.6 Processamento de Dados  

 

A conferência de preenchimento dos dados foi realizada ao final de cada coleta. As 

inconsistências e erros eram corrigidos ainda em visita, buscando-se sempre recuperar a 

informação. Após a conferência de cada questionário, os dados foram digitados utilizando-se 

o Programa Excel
®
 2007. 

 

4.7 Métodos para Avaliação 

 

Os dados sobre as dimensões estrutura-processo-resultados foram analisados de 

acordo com o preconizado pelos roteiros, manuais e termos de referência do MDS (BRASIL, 

2007b, 2012d). 

Quanto à estrutura física, os itens foram classificados “em atendimento”, “não 

atendimento” ou “não se aplica” (BRASIL, 2002). 

Os itens em atendimento foram contabilizados e os seus percentuais foram calculados 

segundo Brasil (2002), Nascimento e Barbosa (2007), seguindo a categorização abaixo: 

76 a 100% de atendimento dos itens – Unidade Aprovada 

51 a 75% de atendimento dos itens – Unidade Aprovada com restrições 

0 a 50% de atendimento dos itens – Unidade Reprovada  
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4.8 Aspectos Éticos 

 

Conforme deliberado pelo Conselho Nacional de Saúde, em atenção à Resolução CNS 

466/12, que trata das diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres 

humanos, o projeto foi submetido e analisado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), sob o número 

20638113.6.0000.5108, sendo aprovado sob o parecer nº 524.331. 

Os participantes da pesquisa, ao aceitarem participar voluntariamente, assinaram um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A), confeccionado e 

oferecido pelo pesquisador.  

Os 10 municípios e seus respectivos Bancos de Alimentos foram omitidos para 

preservar a confidencialidade das informações e, então, foram identificados por letras do 

alfabeto (de A a J), de forma aleatória, para que não fosse possível a identificação dos 

equipamentos. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Todos os Bancos de Alimentos convidados participaram da pesquisa. Em 60% dos 

equipamentos visitados houve a participação de mais de um entrevistado. A tabela 3 apresenta 

o número de entrevistas realizadas com os diferentes atores dos Bancos de Alimentos. 

 

TABELA 2 – Entrevistas realizadas com os diferentes atores dos Bancos de Alimentos 

municipais de Minas Gerais, 2014 

ATORES DOS BANCOS DE ALIMENTOS TOTAL DE ENTREVISTAS 

Assistente Social 1 

Auxiliar/Agente Administrativo 3 

Diretor de Equipamentos Públicos de Alimentação e Nutrição 1 

Encarregado de Serviço e Captação de Alimentos 1 

Gerente/Gestor/Coordenador do Banco de Alimentos 7 

Gestor Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 1 

Nutricionista/Responsável Técnico pelo Banco de Alimentos 6 

Total de entrevistados 20 

 

Em um BA visitado, o nutricionista/responsável técnico era o 

gerente/gestor/coordenador da unidade, portanto, respondeu as questões que competiam a 

ambos os cargos. 

Por solicitação dos gerentes/gestores/coordenadores de dois equipamentos, três 

auxiliares/agentes administrativos e um encarregado de serviço e captação de alimentos 

participaram das entrevistas, por serem funcionários com maior tempo de serviço, quando 

comparado aos demais, e disporem de mais informações e percepções quanto à 

operacionalização dos BAs do que os próprios gerentes/gestores/coordenadores. Essa 

realidade reflete uma posição coadjuvante dos responsáveis principais pelos equipamentos, 

sendo indicativo de fragilidades quanto às atividades de competência do cargo. 

Ainda, cabe aqui revelar a proporção de perguntas respondidas/não respondidas dentre 

as 198 questões presentes no instrumento. A frequência de respostas está apresentada na 

tabela 3. 
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TABELA 3 – Frequência de respostas Não soube informar/Não respondeu às perguntas 

sobre estrutura, processo e resultado dos Bancos de Alimentos municipais de Minas 

Gerais, 2014 

DIMENSÃO 

FREQUÊNCIA DE RESPOSTAS (%) 

BANCOS DE ALIMENTOS 

A B C D E F G H I J 

ESTRUTURA 6 6 11 3 8 9 9 1 7 7 

PROCESSO 14 7 12 2 13 2 13 0 1 15 

RESULTADO 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 

TOTAL DE NSI/NR 
20 13 24 5 23 12 22 1 8 22 

10,1% 6,6% 12,1% 2,5% 11,6% 6,1% 11,1% 0,5% 4,0% 11,1% 

Os números em negrito são referentes às respostas com a menor frequência de NSI/NR. 

NSI/NR: Não soube informar/Não respondeu. 

 

Em 70% dos Bancos de Alimentos participantes os entrevistados não souberam 

informar ou não responderam uma quantidade significativa de questões, com maior 

frequência de respostas NSI/NR nas dimensões estrutura e processo. Como as questões dizem 

respeito especificamente ao objeto de trabalho dos entrevistados, tal desinformação gera 

preocupação, podendo representar uma fragilidade político-institucional, fator prejudicial à 

continuidade do Programa nos respectivos municípios. É relevante ressaltar que os BAs que 

tiveram a participação dos três auxiliares/agentes administrativos e um encarregado de serviço 

e captação de alimentos, tiveram o menor número de questões NSI/NR.  

 

5.1 Estrutura 

5.1.1 Caracterização dos Municípios 

 

Esta sessão tem o objetivo de apresentar um conjunto básico de indicadores 

demográficos, econômicos e sociais dos municípios participantes da pesquisa, de forma a 

constituir um diagnóstico situacional. Tais características estão apresentadas na tabela 4 e 

constituem, portanto, de uma síntese multitemática para subsidiar a discussão dos resultados 

encontrados. 

Os editais de seleção de propostas para implantação ou modernização de Bancos de 

Alimentos publicados pelo MDS, por meio da SESAN, vem, desde 2005 (ano de publicação 

do primeiro edital) aprimorando critérios técnicos classificatórios para a seleção e 

classificação de proponentes habilitados. Esses critérios, por sua vez, tentam aproximar os 

municípios por eles selecionados do perfil ideal para operacionalização dos programas 

públicos. 
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Uma das condições para participação exigidas no edital nº 02/2011 (BRASIL, 2011a), 

instrumento mais atual para seleção de municípios com vistas à implantação e modernização 

de Bancos de Alimentos, é o porte populacional. Nesse quesito, verificou-se uma 

heterogeneidade significativa do porte dos municípios de Minas Gerais que dispõem do 

programa. As populações destes municípios, estimadas em 2014, variaram entre 67.833 e 

2.491.109 habitantes, disparidade esta permitida pelos editais anteriores, os quais aprovaram 

as propostas de municípios com população superior a 50 mil habitantes. Esse dado antecipa a 

diversidade encontrada quanto à operacionalização dos equipamentos pesquisados, apontando 

para a existência de portes e capacidades de cobertura muito distintos, o que não constitui, 

todavia, um indicador de qualidade.  

Desde 2007, a implantação dos Bancos de Alimentos é priorizada em municípios das 

regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste, com população igual ou superior a 70 mil habitantes, 

e em municípios das regiões Sul e Sudeste, com população igual ou superior a 100 mil 

habitantes. A adoção desse critério contribui para a baixa ampliação da cobertura da estratégia 

de combate ao desperdício de alimentos e segurança alimentar e nutricional em regiões que 

extrapolem a realidade da concentração de BAs da região metropolitana de Belo Horizonte, 

como demonstra a figura 4. No estado de Minas Gerais, apenas 30 dos 853 municípios 

possuem população superior a 100 mil habitantes, e desses, oito já possuem BAs municipais e 

dois possuem BAs implantados em Centrais de Abastecimento. 

A utilização apenas deste critério para classificação foi criticada pelo TCU em 2005 

(TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2005) e, novamente em 2008, onde reforçou essa 

observação no relatório de monitoramento (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2008). O 

diagnóstico foi que os critérios de seleção dos projetos usados pelo MDS não incorporavam, 

como fator de priorização, a vulnerabilidade alimentar da população alvo nem o Índice de 

Desenvolvimento Humano dos municípios (IDHM) apoiados, contribuindo para uma 

desproporção na celebração dos convênios (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2008). 
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TABELA 4 – Características demográficas, econômicas e sociais dos municípios que detêm Bancos de Alimentos municipais em Minas 

Gerais, 2014 

 

CARACTERÍSTICA MUNICÍPIO INCLUÍDO NA PESQUISA 
FONTE 

MUNICÍPIO A B C D E F G H I J 

Região Metropolitana Não Sim Sim Não Não Sim Sim Não Não Sim 
Atlas do Desenvolvimento 

Humano no Brasil 2013 

População (Estimada 2014) >100.000 >100.000 >100.000 <100.000 >100.000 >100.000 >100.000 >100.000 <100.000 >100.000 IBGE, 2014 

Taxa de crescimento da Agricultura 
2006 - 2010 

24,1% 58,7% 43,0% 47,4% 55,0% 145,2% 54,3% 64,7% 49,6% 32,8% BRASIL, 2013 

Participação Agricultura no PIB 

(2010) 
1% 0% 0% 15% 8% 0% 0% 1% 9% 0% BRASIL, 2013 

Participação Indústria no PIB (2010) 18% 18% 15% 14% 30% 28% 48% 33% 15% 45% BRASIL, 2013 

Participação Serviços no PIB (2010) 60% 72% 69% 65% 49% 55% 44% 53% 66% 34% BRASIL, 2013 

Taxa de extrema pobreza (2010) 3,94% 9,99% 6,76% 41,24% 4,24% 8,62% 7,99% 4,37% 7,36% 14,05% BRASIL, 2013 

IDHM (2010) 0,778 0,684 0,810 0,696 0,772 0,756 0,731 0,724 0,755 0,749 
Atlas do Desenvolvimento 

Humano no Brasil 2013 

Faixa do IDHM* Alto Médio Muito Alto Médio Alto Alto Alto Alto Alto Alto 
Atlas do Desenvolvimento 

Humano no Brasil 2013 

Famílias inscritas no CadÚnico** 3.721 22.023 105.019 12.620 11.611 31.438 7.807 5.108 5.094 38.974 BRASIL, 2014 

PAA em operacionalização Sim Não Não Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim BRASIL, 2014 

Lei Municipal de SAN Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não IBGE, 2012 

Plano Municipal de SAN Não Não Sim Não Não Sim Sim Não Não Não IBGE, 2012 

Conselho Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional em 
funcionamento 

Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Não IBGE, 2012 

Dotação orçamentária 
específica para SAN 

Sim Sim Sim Não Não Sim Sim Sim Sim Sim 
Portal da Transparência, 

2014 

Cozinha Comunitária Não Não Não Não Não Sim Sim Não Não Não BRASIL, 2014 

Restaurante Popular Não Não Sim Não Não Sim Não Não Não Sim BRASIL, 2014 
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O município D, implantado em 2005, é um exemplo clássico dessa desproporção 

citada pelo TCU (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2005), uma vez que, se 

utilizado apenas a condição de população para seleção de proponentes, esse município 

seria inicialmente excluído do processo de seleção para implantação de Banco de 

Alimentos. Mas, se considerado os fatores de priorização, o mesmo município seria 

melhor classificado quando comparado a todos os outros nove BAs de Minas Gerais. 

De acordo com o Anexo D do edital 02/2011 (BRASIL, 2011a), os municípios 

localizados em regiões metropolitanas são mais pontuados quando comparados àqueles 

localizados no Semiárido e Território da Cidadania e na região Norte do país. Dos 

Bancos de Alimentos de Minas Gerais, 50% estão localizados na região metropolitana 

de Belo Horizonte, sendo considerados, pelo critério do edital, mais prioritários em 

relação aos outros equipamentos, inclusive ao município D, anteriormente mencionado. 

Ainda sobre a caracterização da realidade sócio-territorial e situação de 

insegurança alimentar e nutricional (InSAN), de acordo com a Escala Brasileira de 

Insegurança Alimentar e Nutricional (EBIA), utilizada na Pesquisa Nacional de 

Amostra por Domicílios (PNAD) 2004-2009 (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010a), apenas o município C possuía, em 2010, mais 

de 50 mil de famílias cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal (CadÚnico) com renda per capita mensal de até R$ 140,00, alcançando 

a pontuação máxima do edital 02/2011 (BRASIL, 2011a). Já os municípios B, D, E, F e 

J possuíam entre 10 e 50 mil famílias cadastradas no CadÚnico, pontuando pouco 

menos e, o restante dos municípios, com menos de 10 mil famílias, pontuavam menos 

ainda. Mas cabe analisar que o número de famílias cadastradas no CadÚnico com renda 

per capita mensal de até R$ 140,00, critério de pontuação, é quase proporcional ao 

tamanho da população, havendo pouca variação. Esse é, portanto, um indicador pouco 

sensível e pouco específico para a situação de vulnerabilidade, pois traduz que quanto 

maior o município em população, melhor sua classificação ao pleitear a implantação ou 

modernização de um Banco de Alimentos. 

Além do constante esforço empreendido para o aprimoramento dos editais e 

definição de novos critérios, é preciso também promover a divulgação do Banco de 

Alimentos, para estimular os possíveis parceiros municipais a se engajarem, como 

recomendou o TCU, ao revelar que 59% dos municípios com mais de 100 mil 

habitantes desconheciam o programa. Nesse sentido, a desinformação decorre da falta 

de estratégia eficiente de divulgação (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2005) e, 
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por conseguinte, a concentração de convênios celebrados em regiões específicas, a citar 

a região metropolitana de Belo Horizonte.  

Na presente pesquisa, observou-se que três municípios apresentavam, em 2010, 

IDHM inferiores à média nacional de 0,727 (ATLAS DO DESENVOLVIMENTO 

HUMANO, 2013), sendo que um deles ainda apresentou a taxa de extrema pobreza, no 

mesmo ano, superior à média nacional (30,33%), dados que reforçam a necessidade da 

existência de BAs e de outras estratégias de segurança alimentar e nutricional nessas 

localidades. 

A título de caracterização, em 80% dos municípios, a economia do município 

demonstrava participação expressiva do setor de Serviços, respondendo por 49% a 72% 

do PIB municipal. Quanto ao setor secundário ou industrial, a participação no PIB era 

menor, variando de 14% a 33%. Em sentido contrário, foi verificada uma maior 

participação industrial nos municípios G e J, com valores de 48% e 45%, 

respectivamente. Quanto ao setor de Agricultura, pode-se perceber uma pequena 

participação no PIB nos municípios do interior do estado. No entanto, de maneira geral, 

esse setor apresentou um crescimento importante no período de 2006 a 2010 (IBGE, 

2010), constituindo mais uma importante fonte de arrecadação de doações, para além 

dos estabelecimentos urbanos (fábricas e outros) e da rede de comércios. 

Sobre capacidade de gestão e integração das políticas de desenvolvimento social 

e combate à fome, critério definido no Anexo D do edital 02/2011 (BRASIL, 2011c), 

cabe reforçar que as políticas de segurança alimentar e nutricional requerem formato 

institucional que expresse os princípios e as diretrizes dessas políticas. Requerem, 

também, que a constituição dos espaços institucionais e o desenho dos instrumentos de 

intervenção reconheçam os processos sociais em curso. Neste sentido, o êxito das 

referidas políticas depende da existência de projetos integradores e canais institucionais 

que contemplem a abrangência do enfoque da SAN, a intersetorialidade das ações, a 

equidade do acesso, participação e o controle social (BRASIL, 2011c). 

Nestes termos, 80% dos municípios possuem Lei Municipal de Segurança 

Alimentar e Nutricional, instrumento essencial para orientar a política municipal de 

SAN, definir ações prioritárias a serem executadas e orientar a elaboração do Plano 

Municipal de SAN (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, 2010), além de 

transformar a fragmentação institucional e desarticulação entre os setores, característica 

comum das políticas públicas, em um espaço aglutinado, articulado e com engajamento 

dos atores sociais. 
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Quanto ao Plano Municipal de SAN, 30% dos municípios possuem este 

instrumento, cumprindo com os preceitos da legislação nacional e internacional que 

garantem o direito humano à alimentação adequada. O Plano possibilita a 

institucionalização de programas de SAN, a citar o Banco de Alimentos, como políticas 

públicas permanentes no âmbito do município. Na medida em que se tem legislação que 

respalda estas ações, se tem mais força para garantir a destinação de recursos públicos 

através de dotação orçamentária específica no Plano Plurianual para esta finalidade. 

Além do mais, cada vez mais o acesso aos recursos públicos estaduais e federais na área 

de SAN estará condicionado à adesão do município ao sistema e à implementação de 

Planos de SAN (CONTI; PONTEL, 2011). 

Em relação aos conselhos municipais de SAN, 80% possuem o conselho em 

funcionamento, constituindo uma importante articulação do governo com a sociedade 

civil. Os conselhos possuem um papel primordial na política de SAN, uma vez que 

orientam a implantação de programas sociais ligados à alimentação, seleciona e 

encaminha para atendimento potenciais beneficiários que estão fora da rede de proteção 

social, acompanha e monitora a aplicação de recursos do município em SAN, incentiva 

a produção local de alimentos (CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONALL SUSTENTÁVEL DE MINAS GERAIS, 2009), além de constituir 

critério de classificação para implantação e modernização de BAs. O TCU (TRIBUNAL 

DE CONTAS DA UNIÃO, 2005) recomendou que a SESAN/MDS enviasse aos 

conselhos de SAN em funcionamento no país material informativo sobre os objetivos e 

as boas práticas verificadas em Bancos de Alimentos, para dotar esses conselhos de 

maior conhecimento sobre a atividade a ser fiscalizada. O intuito era aperfeiçoar e 

fortalecer o programa e com vistas a desenvolver bases para que os equipamentos 

implantados se tornassem sustentáveis. 

Quanto à dotação orçamentária específica para SAN, 80% dos municípios 

possuem orçamento para a implementação e realização da política municipal de 

segurança alimentar e nutricional. A orientação dos órgãos estaduais de SAN é que, 

para a realização da política, os municípios estimem e planejem o orçamento destinado 

às ações governamentais de SAN efetivamente divididas em quatro eixos: produção de 

alimentos; abastecimento e garantia de acesso aos alimentos de qualidade; saúde, 

nutrição e educação alimentar e; programas alimentares suplementares (CONSEA, 

2009). 
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Por fim, quanto à intersetorialidade, premissa básica para uma política de SAN, 

dois municípios possuem pelo menos uma Cozinha Comunitária em seu território e três 

possuem pelo menos um Restaurante Popular. A existência de outros equipamentos de 

alimentação e nutrição no município que sedia o Banco de Alimentos permite ações 

articuladas e coordenadas, utilizando os recursos existentes em cada setor de modo mais 

eficiente, direcionando-os, caso necessário, para as ações que obedeçam a uma escala de 

prioridades estabelecidas em conjunto. Esta é uma prerrogativa definida no edital de 

seleção de entes para implantação e modernização de BAs (BRASIL, 2011c).  

 

5.1.2 Caracterização dos Bancos de Alimentos 

 

A vulnerabilidade social e o nível de insegurança alimentar e nutricional das 

regiões em que os BAs estão localizados foram respondidos de acordo com a percepção 

do entrevistado e estão apresentados no quadro 2. 

QUADRO 2 – Características da localização dos Bancos de Alimentos municipais 

de Minas Gerais, 2014 
BANCO DE 

ALIMENTOS 

 

 

CARACTERÍSTICAS DAS ÁREA DE LOCALIZAÇÃO 

Vulnerabilidade social/ InSAN da 

região em que está localizado  
Motivo da instalação neste local 

A Baixo NSI 

B Alto Local disponível para locação 

C Baixo 
Imóvel próprio, Área próxima a captação de 

alimentos 

D Baixo 
Imóvel próprio, Área próxima a captação de 

alimentos 

E Médio Imóvel próprio 

F Médio Imóvel próprio 

G Alto Imóvel próprio 

H Alto Local disponível para locação 

I Médio 
Imóvel próprio, Área próxima a captação de 

alimentos 

J Baixo Local disponível para locação 

NSI: Não soube informar 

 

A localização do equipamento é fator primordial para a boa logística de um 

Banco de Alimentos. Estar instalado em região próxima à rede socioassistencial facilita 

o mapeamento, identificação, atendimento e suporte a entidades assistenciais. Em 

apenas 30% dos equipamentos visitados os entrevistados responderam que os BAs estão 

localizados em regiões com alto nível de vulnerabilidade social e/ou insegurança 
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alimentar e nutricional. Porém, verificou-se que esta característica não foi o motivo 

decisório para instalação dos Bancos de Alimentos nos locais onde estão instalados. 

Todos os entrevistados responderam que a escolha baseou-se na disponibilidade de 

local, seja para locação do imóvel (três casos), ou pela condição de propriedade do 

imóvel (sete casos). Ainda, mesmo havendo respostas sobre a proximidade a áreas de 

captação de alimentos (três casos), infere-se que a disponibilidade de espaço tenha sido 

o fator norteador para escolha do endereço. O MDS exige, no edital 02/2011, como 

condição de participação, o exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do 

imóvel para implantação ou modernização de Banco de Alimentos (BRASIL, 2011c). 

Esta exigência evita que recursos públicos sejam investidos em propriedades 

particulares. Sobre este quesito, três BAs estão instalados em imóveis alugados.  

Ainda sobre localidade, um entrevistado informou que há outro Banco de 

Alimentos no município, instalado em Central de Abastecimento, e que essa 

proximidade contribui para uma articulação com troca de produtos excedentes. Por 

outro lado, a proximidade também propicia a sobreposição de atendimento, ou seja, uma 

mesma entidade pode se cadastrar nos dois equipamentos, podendo haver duplicidade 

de doações e provável desperdício de gêneros na entidade.  

 

5.1.3 Instrumentos Legais e Organizacionais 

 

Outra exigência relativa ao funcionamento dos BAs é a existência de 

instrumentos legais e organizacionais que normatizam e definem regras, normas e 

parâmetros de funcionamento. Neste sentido, verificou-se que noves BAs (tabela 5) 

indicaram possuir algum mecanismo legal ou organizacional.  

 

TABELA 5 – Instrumentos legais e organizacionais dos Bancos de Alimentos 

municipais de Minas Gerais, 2014 

INSTRUMENTO FREQUÊNCIA DE ATENDIMENTOS 

Lei de criação 3 

Regimento Interno 3 

Manual de Boas Práticas (MBP) 3 

Procedimento Operacional Padrão (POP) 0 

Alvará de funcionamento 2 

Alvará/Licença sanitária 5 

NSI 1 
NSI: Não soube informar 
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Apenas três BAs dispõem de leis que regulamentam sua criação, limitação que 

pode vir a comprometer a continuidade dos BAs face a mudanças na administração 

municipal. A Pesquisa de Avaliação do Programa Bancos de Alimentos (BRASIL, 

2006d) encontrou um menor atendimento a esse quesito, sendo que, dos 21 BAs 

visitados em todo país, em 2006, apenas três possuíam leis municipais, corroborando a 

hipótese de que a ideia de importância de uma Lei de criação dos BAs ainda não está 

inserida no contexto de exigibilidade da segurança alimentar e nutricional. O MDS, por 

sua vez, incluiu nos editais que o proponente deverá se comprometer com a 

promulgação e publicação de instrumento legal (Lei ou Decreto) que regulamente a 

criação, gestão e controle dos recursos necessários à operacionalização e manutenção do 

Programa Banco de Alimentos, preferencialmente, durante a vigência do contrato de 

repasse e antes da inauguração do equipamento (BRASIL, 2011c).  

Com relação ao regimento interno, apenas três BAs possuem este instrumento. O 

documento não é exigido no plano de trabalho de implantação ou modernização, apesar 

da recomendação do Tribunal de Contas da União (TRIBUNAL DE CONTAS DA 

UNIÃO, 2005). O regimento interno deveria ser um documento de apresentação 

obrigatória no momento da celebração do convênio, uma vez que contribui para a 

definição clara dos objetivos do Banco de Alimentos e para a organização das 

atividades do equipamento, define os critérios de cadastramento das entidades 

assistenciais beneficiárias, estabelece a composição mínima da equipe gestora e técnica 

operacional, bem como suas competências, conferindo uma maior transparência de seus 

atos e legitimidade de sua atuação (BRASIL, 2010c). 

Os Bancos de Alimentos enquanto Unidades de Alimentação e Nutrição devem 

cumprir procedimentos de boas práticas a fim de garantir as condições higiênico-

sanitárias dos alimentos. O Manual de Boas Práticas é o documento que descreve as 

operações realizadas pela unidade, incluindo, no mínimo, os requisitos higiênico-

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

e dos utensílios, o controle da água de abastecimento, o controle integrado de vetores e 

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

manipuladores, o manejo de resíduos e o controle e garantia de qualidade do alimento 

preparado (BRASIL, 2004). Por esses motivos, a Resolução RDC n
o
 216 (BRASIL, 

2004) preconiza que os serviços de alimentação devem dispor de Manual de Boas 

Práticas, estando sempre acessíveis aos funcionários envolvidos e disponíveis à 
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autoridade sanitária, quando requerido. Dos equipamentos pesquisados, apenas três 

apresentaram o MBP, conferindo preocupação quanto à situação técnica das condições 

higiênico-sanitárias. O relatório do TCU (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 

2005) recomendou à SESAN a descrição de boas práticas para BAs e o MDS, portanto, 

disponibilizou na web a publicação Boas Práticas de Manipulação em Bancos de 

Alimentos, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) (BRASIL, 

2006f). 

Por sua vez, a Resolução RDC n
o
 275 (BRASIL, 2002) exige que unidades de 

alimentação desenvolvam, implementem e mantenham Procedimentos Operacionais 

Padronizados (POP) para higienização das instalações, equipamentos, móveis e 

utensílios; controle da potabilidade da água; higiene e saúde dos manipuladores; manejo 

dos resíduos; manutenção preventiva e calibração de equipamentos; controle integrado 

de vetores e pragas urbanas; seleção das matérias-primas, ingredientes e embalagens e; 

programa de recolhimento de alimentos. No entanto, nenhum equipamento possui esses 

procedimentos escritos de forma objetiva que estabeleçam instruções sequenciais para a 

realização de operações rotineiras e específicas na manipulação de alimentos, como 

preconiza a legislação vigente. 

Quanto ao alvará de funcionamento, apenas 20% dos equipamentos cumprem 

essa exigência legal. Segundo o Manual de Implantação do Banco de Alimentos 

(BRASIL, 2006b), para que o BA seja colocado em funcionamento, deve ser solicitado 

junto aos órgãos competentes do município o alvará de funcionamento que, por sua vez, 

garante as condições físicas da construção, segundo determinações dos órgãos de 

regulação urbana e orientações de segurança determinadas pelo Corpo de Bombeiros. 

Deve também ser providenciado a alvará/licença sanitária, que garante os 

procedimentos administrativos definidos e requisitos sanitários estabelecidos na 

legislação sanitária. Apenas metade dos equipamentos visitados possuía esse 

documento. 

 

5.1.4 Convênios de Implantação/Modernização 

 

As questões sobre os convênios de implantação/modernização dos Bancos de 

Alimentos de Minas Gerais tiveram uma baixa frequência de respostas. A razão para 

isso pode residir na alta rotatividade das equipes dos BAs. 

Apenas os BAs D e H forneceram informações sobre os convênios. 
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Sobre o Banco de Alimentos D, foi informado que o equipamento foi 

beneficiado com um convênio celebrado em 2006, com o MDS, para financiamento de 

Projetos de Empreendimentos Econômicos Solidários com o objetivo de equipar e/ou 

reformar Unidades de Processamento/Beneficiamento e Unidades de Comercialização 

de produtos agroalimentares. Este convênio apoiou reforma do imóvel, aquisição de 

equipamentos e materiais permanentes e aquisição de materiais de consumo. Como se 

trata de um convênio que foge do escopo de implantação e modernização de Banco de 

Alimentos, indicador de estrutura definido para pesquisa, não será feita nenhuma análise 

a seu respeito.  

Sobre o Banco de Alimentos H, foi informado que a implantação não ocorreu 

via convênio com o MDS, apenas a modernização, sob especificações do edital 

MDS/SESAN nº 05/2009 (BRASIL, 2009b). Sobre a modernização, portanto, foi 

informado que o convênio previu apoiar a construção de instalações prediais e a 

aquisição de veículo para o transporte de gêneros alimentícios. Quanto ao investimento, 

o valor repassado pelo MDS foi R$300.000,00, contando com uma contrapartida do 

município de 10%, atendendo a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei nº 11.514, de 13 

de agosto de 2007 (BRASIL, 2007c). Ainda, por exigência, foi elaborado um projeto 

básico de arquitetura e engenharia, com a participação dos profissionais engenheiro 

civil, assessorado por um nutricionista.  

Cabe aqui ressaltar que é evidente a necessidade de integração do profissional 

nutricionista à equipe de trabalho encarregada de implantar um BA, na medida em que 

somente um profissional com vivência específica dos problemas diários de UANs será 

capaz de determinar e analisar todos os fatores que poderão interferir no processo de 

produção em uma UAN (TEIXEIRA et al., 2000). Até o momento da visita ao Banco de 

Alimentos H a equipe ainda aguardava a finalização da construção da nova estrutura e, 

por este motivo, não foi possível avaliar se o projeto planejado foi executado. Todavia, 

na entrevista, foi informado que as maiores dificuldades encontradas durante todo o 

processo até o momento atual foram adequar o projeto básico de arquitetura e 

engenharia, com sugestões do MDS, ao espaço disponível, além da morosidade para 

finalização do processo burocrático, culminando na demora da construção da nova 

estrutura. 
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5.1.5 Recursos Humanos 

 

O Regimento Interno proposto pelo MDS (BRASIL, 2010c) estabelece a 

composição mínima da equipe de trabalho de um Banco de Alimentos. A tabela 6 exibe 

a composição dos recursos humanos dos BAs pesquisados. 

 

TABELA 6 – Composição dos recursos humanos dos Bancos de Alimentos 

municipais de Minas Gerais, 2014 

RECURSOS HUMANOS 
BANCO DE ALIMENTOS 

A B C D E F G H I J 

Assistente Administrativo 0 0 1 2 2 1 1 2 0 1 

Assistente Social 1 1 0 0 0 0 1 0* 0 0 

Coordenador/Gerente/Gestor 1 1 1 1 1 1 1 1 1** 1 

Manipuladores/Auxiliares de Serviços Gerais 2 1 10 1 7 3 4 4 4 11 

Nutricionista 0 2 1 0 0 1 2 1 1** 2 

Motorista 0 1 3 1 2 0 1 0* 1 2 

* Funcionário cedido por outro setor ao Banco de Alimentos. 

** O nutricionista do Banco de Alimentos ocupa o cargo de coordenador. 

 

De acordo com o MDS, a composição do quadro de funcionários deve incluir o 

nutricionista. Verificou-se que 70% dos BAs visitados contavam com este profissional, 

sendo que, em três equipamentos havia dois nutricionistas. Dos 10 nutricionistas, três 

possuíam especialização. 

Os Bancos de Alimentos constituem uma Unidade de Alimentação e Nutrição e, 

portanto, assumem um papel importante na qualidade da alimentação do público 

beneficiário, devendo possuir um responsável técnico pelas suas atividades (BRASIL, 

2005). Neste caso, em conformidade com a Lei 8.234/1991 (BRASIL, 1991), esta é uma 

atividade privativa do nutricionista. Por se tratar de profissional legalmente habilitado 

para esta função, sua participação na equipe é estabelecida pelo MDS e a 

responsabilidade técnica do mesmo é exigida pelo Tribunal de Contas da União 

(TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2005). O MDS, por sua vez, apenas sugere 

que o cargo de coordenador seja ocupado pelo nutricionista ou pelo assistente social 

(BRASIL, 2010c). Em apenas dois equipamentos visitados o nutricionista ocupava o 

cargo de coordenador, ambos com especialização.  

Nos outros oito BAs, um coordenador possui especialização e dois possuem 

curso superior completo, todos eles com formação em áreas não afins à nutrição. Dois 

coordenadores possuem curso técnico, um técnico em nutrição e dietética. Neste caso, 
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cabe ressaltar que o BA não possui nutricionista, no entanto, o técnico não substitui a 

presença e a atuação do profissional de nutrição, como preconiza a Resolução CFN n° 

312/2003 (BRASIL, 2003). Um coordenador possui 2º grau completo e, por fim, outro 

possui 1º grau completo. 

De acordo com o MDS, com base na Lei n
o
 8.662, de 7 de junho de 1993 

(BRASIL, 1993), o assistente social é o profissional habilitado para prestar orientação 

social as entidades e indivíduos, planejar, executar e avaliar pesquisas que possam 

contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações do equipamento, bem 

como se responsabilizar por todo o procedimento de cadastro e acompanhamento dos 

atendimentos do BA (BRASIL, 2010c). Sem este profissional, todas as atividades do 

serviço social ficam prejudicadas, podendo ser insuficientes à necessidade de operações 

do Banco de Alimentos. Apesar da exigência do MDS, apenas 30% dos equipamentos 

possuíam o assistente social em suas equipes, todos apenas com graduação. Este 

resultado é inferior àquele encontrado por Costa e colaboradores (2014), que avaliaram 

seis Bancos de Alimentos, dos quais 50% contavam com assistente social. 

Quanto à presença do assistente administrativo na equipe, 70% dos BAs 

contavam com esse profissional contribuindo com a organização de documentos e 

diversas atividades operacionais de entrada e saída de gêneros alimentícios dos 

equipamentos. No estudo de Costa e colaboradores (2014) verificou-se que todos os seis 

BAs avaliados contavam com este profissional.  

Entre os BAs municipais de Minas Gerais, sete contavam com um a três 

motoristas exclusivos para as atividades de coleta e distribuição de alimentos. Um BA 

contava com o motorista de outro setor, podendo o mesmo não estar disponível no 

momento da necessidade e, portanto, prejudicar a realização da atividade. Os outros 

dois equipamentos não contavam com motoristas nas equipes e as atribuições desta 

função eram cumpridas pelos coordenadores dos Bancos de Alimentos.  

De forma semelhante aos resultados encontrados por Costa e colaboradores 

(2014), verificou-se uma variação representativa quanto ao número de manipuladores e 

auxiliares de serviços gerais nos BAs visitados, sendo que, 70% dos BAs possuem de 

um a quatro funcionários ocupando estes cargos, caracterizando um quadro de 

funcionários consideravelmente reduzido, tendo em vista todas as atribuições destas 

funções. Já os outros três equipamentos contavam com sete a 10 funcionários exercendo 

essas funções. Não é definida a quantidade ideal de manipuladores por Banco de 

Alimentos, no entanto, todos os entrevistados informaram possuir colaboradores em 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.662-1993?OpenDocument
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número insuficiente para as atividades. Na pesquisa de avaliação do Programa Banco de 

Alimentos, realizada em 2011, constatou-se que em 72% dos BAs o número de pessoas 

disponível não era adequado às necessidades do equipamento (BRASIL, 2011c). Além 

desse entrave, os Bancos de Alimentos informaram que não possuem autonomia na 

escolha dos funcionários no momento da contratação, resultando, em muitos casos, em 

colaboradores com baixo perfil de qualificação para as atividades. Cabe informar que na 

maioria dos casos as contratações são feitas pelas Prefeituras ou pelas ONGs gestoras 

dos recursos humanos dos BAs. 

Analisando ainda os recursos humanos, verificou-se que, das respostas obtidas, 

60% dos funcionários possuíam vínculo de trabalho temporário, via contratos, 

terceirizações, ocupavam cargos de confiança ou eram cedidos. Dentre estes, sete eram 

coordenadores, representando 70% do total de funcionários que ocupam este cargo. Este 

mesmo resultado foi verificado quanto aos nutricionistas.  

Entende-se que para que o processo de operacionalização se realize, estratégias 

como contratação de mão de obra seja imprescindível. No entanto, verificou-se que os 

coordenadores e nutricionistas com vínculos temporários possuíam de um mês a três 

anos e seis meses de trabalho nos equipamentos, caracterizando uma alta rotatividade e, 

portanto, interferindo na continuidade e estabilidade desta política de combate ao 

desperdício de alimentos. Costa e colaboradores (2014) verificaram que dos BAs 

pesquisados, pelo menos dois permaneceram temporariamente fechados devido à 

mudança de gestão municipal e à rotatividade elevada das equipes de trabalho. 

Ressalta-se que os recursos repassados pelo MDS são destinados apenas para a 

aquisição de equipamentos, móveis, materiais de consumo e utensílios, reformas e 

capacitação (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2005). Neste sentido, de acordo 

com o edital nº02/2011 (BRASIL, 2011a), fica a cargo do município a nomeação de 

equipe técnica multidisciplinar para supervisão e acompanhamento do resultado do 

Programa, a qual deverá participar dos cursos oferecidos pelo MDS por meio da 

plataforma virtual da Rede Integrada de Segurança Alimentar e Nutricional – 

REDESAN (REDESAN, 2014). 

A Plataforma Virtual de Gestores de Segurança Alimentar (Plataforma 

REDESAN) é uma ferramenta web voltada à formação e interação dos gestores de 

programas e ações de segurança alimentar e nutricional em todo o Brasil. Por meio dela, 

o MDS busca integrar, institucionalizar e aprimorar a gestão de iniciativas públicas 

ligadas ao Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) (REDESAN, 2014). 
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Na Plataforma, os gestores atuam em rede, de forma integrada, articulada e 

comprometida com as diferentes características e necessidades dos beneficiários em 

cada município. Para isso, contam com cursos de qualificação que compõem um 

importante processo de formação continuada, além de formulários virtuais para o 

monitoramento das ações, publicações de livros e pesquisas e participação em eventos e 

encontros do setor. Os gestores também compartilham informações, experiências e 

documentos de referência, por meio de instrumentos de comunicação como 

informativos eletrônicos. A iniciativa auxilia nos processos de implementação e 

monitoramento da Rede de Equipamentos Públicos de Alimentação e Nutrição formada  

por Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitárias, Bancos de Alimentos e Feiras e 

Mercados Populares (BRASIL, 2014d).  

Dos nove coordenadores (incluindo o nutricionista que ocupa o cargo de 

coordenador) dos quais se obtiveram informações, apenas dois participaram dos cursos 

da REDESAN. Dos nove nutricionistas, apenas um participou. 

Conforme o relatório de auditoria do Tribunal de Contas da União (TRIBUNAL 

DE CONTAS DA UNIÃO, 2005), uma das conclusões da avaliação do Programa foi a 

falta de capacitação das equipes técnicas dos BAs, ensejando problemas na implantação, 

na operacionalização e na gestão. Portanto, com o intuito de contribuir para a melhoria 

do desempenho do Programa Banco de Alimentos, foi recomendado que o MDS 

promovesse cursos e eventos voltados para a capacitação das equipes técnicas dos 

municípios considerados prioritários a partir do Plano de Implantação, bem como a 

capacitação das equipes técnicas dos BAs já instalados.  

Percebe-se um aprimoramento no sistema de capacitação, haja visto que, no 

relatório de monitoramento do TCU (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2006), 

verificou-se que o MDS prestava auxílio aos municípios por meio de seminários 

informativos, contato telefônico para sanar dúvidas, e análise técnica dos formulários 

preenchidos pelos municípios. No entanto, apesar do esforço para o desenvolvimento de 

novas metodologias para capacitação das equipes dos Bancos de Alimentos, verifica-se 

que a ação não está tendo adesão dos gestores e técnicos e, por isso, não está produzindo 

resultados a contento. Além disso, se já houve adesão na participação dos gestores e 

técnicos, a provável causa do atual cenário é a alta rotatividade do quadro de 

funcionários e a inclusão de pessoas ainda não capacitadas na equipe dos BAs. 

Tomando como referência a importância das ações educativas no contexto do 

funcionamento dos BAs, foram encontrados dois BAs praticando boas práticas que 

http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/plataformaredesan/resolveuid/7e2ea50645a4b14681f61af2339d87f3
http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/plataformaredesan/resolveuid/6bb8acfd8361c1fc3ffbcfeb08ff2bae
http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/plataformaredesan/resolveuid/64d0f9e9869a583f40d276a7ae740127
http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/plataformaredesan/resolveuid/91fdfb77db7b148ef3b54be0f91fdf82
http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/plataformaredesan/resolveuid/91fdfb77db7b148ef3b54be0f91fdf82
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podem contribuir para a melhoria do desempenho do Programa Banco de Alimentos, ou 

seja, a realização de convênios com universidades para encaminhamento de um 

estagiário de nutrição e outro de serviço social, ambos com orientação do profissional 

habilitado. As justificativas dos demais equipamentos para a não realização de 

convênios com este fim foram, entre muitas, a falta de interesse do profissional do BA 

em orientar e a não existência do curso em universidade próxima ao município. 

Semelhante à iniciativa dos dois BAs visitados, a Pesquisa de Avaliação do 

Programa Bancos de Alimentos, realizada por Brasil (2006d), verificou que a prática de 

estágio em nutrição de um BA analisado resultou em trabalhos finais de conclusão de 

curso e busca de acúmulo de experiência profissional. O estudo sugere que essas 

experiências sejam replicadas para todos os BAs e sejam estendidas para cursos de 

Serviço Social.  

Essa mesma recomendação foi dada pelo TCU ao MDS, em 2005, ao sugerir que 

orientasse os Bancos de Alimentos sobre a possibilidade de firmar parcerias com 

universidades públicas ou particulares para viabilizar a assistência supervisionada de 

estagiários de nutrição as entidades atendidas (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 

2005). No tocante a esta determinação, o primeiro monitoramento do TCU, em 2006, 

verificou que o MDS se comprometeu a desenvolver duas atividades, quais sejam: 

substituir o Manual de Implantação existente, com a indicação da importância de 

estabelecer parcerias com universidades e outras instituições, e divulgar, por meio dos 

boletins informativos, aos BAs em funcionamento, a importância dessas parcerias 

(TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2006). O Manual de Implantação de Bancos 

de Alimentos, do ano de 2006, portanto, enfatizou que os BAs deveriam buscar firmar 

esse tipo de parcerias para que se alcançasse uma gestão e um funcionamento eficaz e 

eficiente. Ressaltou ainda que essas parcerias seriam úteis para viabilizar a assistência 

supervisionada de estagiários, tanto de nutrição, quanto de engenharia de alimentos 

(BRASIL, 2006b). 

Neste sentido, percebe-se que, se em algum momento essa indicação foi atendida 

pelos BAs, atualmente esta prática não é mais uma prioridade dos equipamentos. Ainda, 

esta recomendação por parte do MDS aos equipamentos não foi encontrada nos últimos 

editais para seleção de propostas para implantação ou modernização de Bancos de 

Alimentos, nem tão pouco nos documentos de orientação sobre como implantar, tais 

como os roteiros e temos de referência (BRASIL, 2006b, 2007b, 2010c, 2012d). 
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5.1.6 Estrutura Física 

 

A estrutura física de um Banco de Alimentos deve garantir multifuncionalidade 

ao equipamento, ou seja, dispor de setores próprios para a realização das atividades de 

produção, processamento, consumo educação alimentar, capacitação e formação 

profissional, atendimento social e assistência nutricional.  

Para tal, o MDS disponibiliza o Roteiro de Implantação para Bancos de 

Alimentos, o qual apresenta parâmetros para que a Equipe Técnica Local de Segurança 

Alimentar e Nutricional – composta por nutricionistas, profissionais da área social, 

arquitetos e engenheiros – possa planejar estruturas e instalações adequadas para a 

realização das atividades inerentes a Unidade de Alimentação e Nutrição. Este 

documento discorre sobre o funcionamento ideal de um Banco de Alimentos através da 

abordagem dos seguintes tópicos: programa de necessidades, fluxograma, relação entre 

as atividades realizadas em cada ambiente, dimensionamento de ambientes e superfícies 

de trabalho, parâmetros básicos de conforto térmico, acústico e luminoso, 

especificações de materiais, e instruções para elaboração dos projetos de instalações 

prediais (BRASIL, 2007b). 

Para comportar o funcionamento do BA, levando em consideração a principal 

atividade desempenhada, são necessários, pelo menos, os seguintes setores: Setor de 

Recepção/Pré-Higienização dos alimentos recepcionados; Setor de 

Seleção/Triagem/Higienização; Setor de Descarte; Setor de Processamento (opcional); 

Setor de Acondicionamento, Identificação e Porcionamento; Setor de Estocagem (área 

de armazenamento de alimentos não perecíveis e câmara fria); Setor de Higienização e 

Armazenamento de Monoblocos; Setor de Expedição; Setor Administrativo 

(administração/coordenação, sala da equipe de coordenação do Banco de Alimentos, 

vestiários/sanitários de funcionários e depósito de material de limpeza); e Setor de 

Capacitação/Cozinha Experimental (BRASIL, 2007b). 

A tabela 7 apresenta a situação (existência ou não) dos setores dos equipamentos 

visitados, com suas respectivas classificações, segundo percepção do pesquisador, a 

saber:  

a) Ruim: Setor com espaço insuficiente para as atividades específicas do 

ambiente, localização inadequada dentro da estrutura do equipamento, com fluxo 

cruzado de alimentos e impróprio segundo o preconizado pelo Roteiro de Implantação 

para Bancos de Alimentos (BRASIL, 2007b); 
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TABELA 7 – Setores dos Bancos de Alimentos municipais de Minas Gerais visitados em 2014, com suas respectivas classificações, 

segundo percepção do pesquisador 

Setores 
BANCO DE ALIMENTOS 

A B C D E F G H I J 

Recepção Regular Bom Regular Ruim Bom Bom Bom Regular Bom Ruim 

Seleção/Triagem/Higienização N.P. Bom Regular N.P. Ruim Bom Bom Regular Bom Ruim 

Processamento N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. Excelente Regular N.P. N.P. N.P. 

Acondicionamento e identificação N.P. Bom Regular N.P. Regular Bom Regular N.P. N.P. N.P. 

Expedição N.P. Bom Regular Ruim N.P. Bom N.P. N.P. Regular Ruim 

Despensa seca Regular N.P. Regular N.P. Regular Bom Bom N.P. Ruim N.P. 

Câmara de resfriamento N.P. N.P. Bom N.P. Muito Bom Excelente Excelente Muito Bom Bom N.P. 

Câmara de congelamento N.P. N.P. Bom N.P. Muito Bom N.P. N.P. N.P. Bom N.P. 

Higienização e armazenamento de 

monoblocos e pallets 
N.P. N.P. Regular N.P. Ruim N.P. N.P. N.P. Muito Bom N.P. 

Sala multiuso N.P. Regular N.P. Ruim N.P. Muito Bom Bom N.P. N.P. N.P. 

Sala de administração Bom Bom Regular N.P. Bom Muito Bom Muito Bom Bom Bom Bom 

Vestiário/sanitário Ruim Ruim Ruim N.P. Bom Muito Bom Bom N.P. Muito Bom Bom 

Banheiros adaptados a PNE N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. 

Depósito de material de limpeza N.P. Bom Ruim N.P. Ruim Bom N.P. Regular N.P. N.P. 

Depósito de resíduos N.P. Bom N.P. N.P. N.P. Muito Bom N.P. N.P. N.P. Ruim 

N.P.: Não possui.
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b) Regular: Setor com espaço insuficiente para as atividades específicas do 

ambiente, localização inadequada dentro da estrutura do equipamento, com fluxo 

cruzado de alimentos e com algumas inadequações segundo o preconizado pelo Roteiro 

de Implantação para Bancos de Alimentos (BRASIL, 2007b); 

c) Bom: Setor com espaço suficiente para as atividades específicas do ambiente, 

localização aceitável dentro da estrutura do equipamento, cumprindo estratégias para 

evitar contaminações pelo fluxo cruzado de alimentos e com algumas inadequações 

segundo o preconizado pelo Roteiro de Implantação para Bancos de Alimentos 

(BRASIL, 2007b); 

d) Muito bom: Setor com espaço suficiente para as atividades específicas do 

ambiente, localização adequada dentro da estrutura do equipamento, respeitando o fluxo 

contínuo dos alimentos e com algumas inadequações segundo o preconizado pelo 

Roteiro de Implantação para Bancos de Alimentos (BRASIL, 2007b); 

e) Excelente: Setor com espaço suficiente para as atividades específicas do 

ambiente, com possibilidade de aumento de capacidade de operações, localização 

adequada dentro da estrutura do equipamento, respeitando o fluxo contínuo dos 

alimentos e com características atendendo o preconizado pelo Roteiro de Implantação 

para Bancos de Alimentos (BRASIL, 2007b). 

De maneira geral, a estrutura física dos Bancos de Alimentos de Minas Gerais 

apresenta grande deficiência dos setores obrigatórios. Em todos os BAs faltam, pelo 

menos, três desses ambientes. Esse resultado demonstra prejuízo no conjunto de 

características e condições necessárias ao desenvolvimento das atividades 

indispensáveis dos equipamentos. Quanto à qualidade, a frequência de setores 

considerados ruins foi de 10%, regulares, 11,3%, bons, 28%, muito bons, 6,7% e 

excelentes, 1,3%. 

 Todavia, diferente desse cenário, o Banco de Alimentos F se sobressaiu, quando 

comparado aos outros BAs, por apresentar 80% (12 setores) dos ambientes exigidos 

para o ideal funcionamento de um equipamento de combate ao desperdício de 

alimentos, sendo classificados de bons a excelentes. 

Por outro lado, o Banco de Alimentos D apresentou apenas 20% (3 setores) dos 

ambientes exigidos, todos considerados ruins. 

Nenhum equipamento apresentou banheiros adaptados a portadores de 

necessidades especiais, de acordo com a NBR 9050 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 2004). 
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A Pesquisa de Avaliação do Programa Banco de Alimentos (BRASIL, 2011c) 

verificou a percepção dos gestores dos BAs sobre a adequação do espaço físico para 

atender as demandas dos equipamentos e não os setores individualmente. 66% dos 

gestores não consideraram o seu espaço adequado, sendo que desses, 33,3% informaram 

que precisariam realizar reforma na infraestrutura existente, 36,4% consideraram que 

teriam que buscar outro espaço para acomodar as instalações do BA de acordo com a 

demanda e 30,3% relataram dispor de espaço para aumentar o tamanho do Banco. 

Costa e colaboradores (2014) encontraram vários problemas estruturais de 

inadequação, contrariando as prerrogativas de uma UAN, por verificarem que os BAs 

analisados funcionam em espaços adaptados. 

Ainda sobre estrutura física, os resultados encontrados baseados nos requisitos 

de boas práticas da Resolução RDC nº 275 (BRASIL, 2002) estão disponíveis na tabela 

8, separados por Banco de Alimentos participante da pesquisa. 

 

TABELA 8 – Avaliação da estrutura física baseada nas boas práticas preconizadas 

pela Resolução RDC 275/2002 (BRASIL, 2002) 
BANCO DE 

ALIMENTOS 
A B C D E F G H I J 

Atendimento dos itens 21,10% 48,90% 42,20% 18,90% 42,20% 72,20% 41,10% 25,60% 52,20% 25,60% 

Não atendimento dos itens 23,30% 23,30% 27,80% 33,30% 22,20% 11,10% 28,90% 5,60% 10,00% 27,80% 

NA 55,60% 27,80% 30,00% 47,80% 35,60% 16,70% 30,00% 68,80% 37,80% 46,60% 

RESULTADO R R R R R 
A c/ 

restrições 
R R 

A c/ 

restrições 
R 

A c/ restrições: Aprovado com restrições 

R: Reprovado 

NA: Não se aplica 

 

Nenhum Banco de Alimentos foi aprovado segundo avaliação da estrutura física. 

Os equipamentos I e F obtiveram pontuação regular (72,2% e 52,2% de atendimento 

dos itens, respectivamente), sendo aprovados com restrições, de acordo com a 

classificação pré-estabelecida. 

No entanto, 80% dos Bancos de Alimentos municipais de Minas Gerais tiveram 

sua estrutura física reprovada por apresentarem pontuação inferior a 50%. 

Esta avaliação permite verificar que esses BAs não oferecem uma 

operacionalização segura segundo a legislação vigente. Permite, ainda, sinalizar ao 

MDS que as instalações dos equipamentos de Minas Gerais, com possibilidade de 

expandir esse resultado para todo o país, tem-se feito de maneira inadequada, 

contrariando as normas e parâmetros de qualidade que contribuam para a garantia das 
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condições higiênico-sanitárias necessárias ao bom funcionamento de uma UAN e, 

portanto de um Banco de Alimentos. 

Quanto à área externa, houve atendimento de 88,1% dos itens, representando a 

melhor classificação quanto comparada aos outros aspectos avaliados. O recomendado é 

que a localização do equipamento propicie facilidade de acesso para os carros de 

transporte de alimentos. Além disso, o Banco de Alimentos deve situar-se em zonas 

livres de focos de insalubridade, odores indesejáveis, fumaça, pó ou outros 

contaminantes, estar longe de lixo, objetos em desuso, animais, insetos, roedores e não 

deve estar exposto a inundações. O terreno deve possuir infraestrutura urbana básica, ou 

seja, estar dotado de redes públicas de abastecimento de água e de fornecimento de 

energia elétrica e, também, redes de captação para águas pluviais e esgotamento 

sanitário (ou construção de fossa séptica). Ainda, os acessos, tanto de pedestres, quanto 

de veículos, e seu entorno imediato devem ser pavimentados (BRASIL, 2007b). 

Apesar de todos os BAs possuírem o setor de recepção e pré higienização, a 

grande maioria deles apresentou problemas. Houve atendimento de cerca de 58,7% dos 

itens quando analisados todos os BAs em conjunto, com destaque para o equipamento 

A, que atendeu apenas a um item dos oito presentes no questionário. O Banco de 

Alimentos I atendeu a todas as necessidades para este setor, sabendo-se que é o local 

destinado à higienização e seleção rigorosa dos produtos próprios para consumo 

humano.  

Neste setor, ocorrem a higienização mais profunda dos gêneros e a separação por 

categoria (enlatados, alimentos secos e hortifrutícolas) para evitar contaminação. É 

importante que não haja cruzamento de fluxo entre os produtos para higienização e os já 

repassados e autorizados para distribuição. Ainda, a área de carga e descarga deve ser 

coberta, com altura suficiente para entrada de caminhão baú (de preferência com docas), 

deve dispor de iluminação suficiente para permitir a verificação da limpeza e higiene 

dos veículos transportadores dos gêneros e também deve dispor de local amplo para 

verificação do peso e/ou da quantidade dos gêneros. O espaço para estas atividades não 

precisa ser confinado, porém, deve ser bastante amplo para poder adaptar-se a diferentes 

quantidades e tipos de alimentos a serem manipulados, e, além disso, comportarem 

adequadamente os fluxos previstos. Para o suporte às atividades, devem-se dispor 

bancadas de trabalho (com cubas para higienização) (BRASIL, 2007b). 

Sobre o depósito de resíduos (ou setor de descarte), é o local para o destino do 

lixo dos produtos impróprios para o consumo, atividade esta realizada simultaneamente 
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às atividades de recepção/pré-higienização e seleção/triagem. Deve estar disposto de 

forma a facilitar o fluxo de saída do lixo dos ambientes de recepção/pré-higienização e 

seleção/triagem. Além disso, deve apresentar um acesso direto para a parte externa da 

edificação, por onde o lixo será retirado para a coleta, evitando que o fluxo do descarte 

não tenha contato, em momento algum, com os gêneros que foram selecionados para as 

etapas posteriores, ou seja, não pode haver fluxo cruzado (BRASIL, 2007b). Deve ser 

localizado em ponto que facilite a sua remoção, ser todo revestido de material lavável e 

dotado de esguicho de pressão com água fria e quente, para limpeza dos latões. Quando 

possível, este local deve ser substituído por unidade refrigerada, para retardar a 

proliferação de bactérias mesófilas, que contaminam o lixo, facilitando a sua putrefação 

e fermentação, e produzindo odores desagradáveis (TEIXEIRA et al., 2000).  

Entre os BAs pesquisados, 70% não possuem este setor. Os outros três 

equipamentos que possuem depósito de resíduos não atendem as características acima 

descritas, representando um risco de contaminação dos alimentos manipulados nos BAs. 

A RDC n° 216 (BRASIL, 2004) destaca o risco de contaminação dos alimentos e a 

atração de vetores e pragas urbanas, no caso dos resíduos não serem frequentemente 

coletados e estocados em local fechado e isolado da área de preparação e 

armazenamento dos alimentos. 

O setor de processamento é local onde são realizadas atividades de 

transformação dos alimentos recebidos pelo Banco de Alimentos, tais como: 

desidratação, processamento mínimo, elaboração de doces, compotas e polpas de frutas, 

confecção de pães e bolos. Este ambiente pode ser considerado como uma área crítica, 

pois há grande risco de contaminação. Portanto, deve ser uma sala fechada, climatizada 

e com fluxo completamente separado dos demais setores (BRASIL, 2007b). Por ser 

opcional, este setor não foi incluído na análise de classificação, apresentada na tabela 8. 

No entanto, apenas o Banco de Alimentos F contempla um ambiente exclusivo para esta 

atividade, atendendo, ainda, a todos os itens do questionário.  

Cabe ressaltar que é extremamente relevante que um equipamento de combate 

ao desperdício de alimentos, com o propósito de aproveitar ao máximo os gêneros 

recebidos, contemple ações de aproveitamento de alimentos. A maneira mais eficiente, 

para tanto, é incluir a tecnologia de processamento mínimo de frutas e hortaliças como 

atividade rotineira do Banco de Alimentos, por ser uma ferramenta para redução das 

perdas dos produtos recebidos e da manutenção de sua qualidade, por maior período de 
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tempo. Desta forma, seria possível agregar valor ao produto, melhorar a sua 

apresentação, além de facilitar o preparo de refeições nas entidades atendidas. 

A Embrapa Agroindústria de Alimentos publicou, em 2006, o manual “Preparo 

de frutas e hortaliças minimamente processadas em bancos de alimentos”, o qual 

contribui para a capacitação dos manipuladores de alimentos dos BAs, através de 

informações sobre as boas práticas de fabricação (BPF) e sobre o sistema de análise de 

perigos e pontos críticos de controle (APPCC), de forma a garantir que as frutas e as 

hortaliças minimamente processadas tenham um maior período de conservação e não 

causem problemas à saúde dos consumidores das entidades beneficiadas pelos Bancos 

de Alimentos (BRASIL, 2006a). 

O setor de Acondicionamento, Identificação e Porcionamento é o local onde 

algumas atividades são realizadas, como: a retirada da embalagem original (se houver, 

ou se a embalagem externa estiver danificada ou com sujidades), a higienização, o 

recondicionamento em novas embalagens e a identificação dos produtos incluindo, além 

de outros dados, a data de validade. Ocorrem também as atividades de pesagem e 

acondicionamento em monoblocos ou prateleiras para o armazenamento. O espaço para 

estas atividades não precisa ser confinado, porém, deve ser bastante amplo para poder 

adaptar-se a diferentes quantidades e tipos de alimentos a serem manipulados, e, além 

disso, comportarem adequadamente os fluxos previstos. Para o suporte às atividades, 

devem-se dispor bancadas de trabalho (com cubas para higienização) (BRASIL, 2007b).  

Verificou-se que 40% dos BAs não possui este setor. A provável causa é a 

realização das atividades acima citadas dentro da despensa seca, a qual está presente em 

70% dos BAs.  

O Banco de Alimentos deve ter uma área destinada e preparada para o 

armazenamento dos alimentos. Este setor deve ser dividido em dois ambientes: uma 

despensa seca, para armazenamento de alimentos não perecíveis, ou seja, produtos em 

temperatura ambiente, e a câmara fria, para armazenamento de produtos congelados 

e/ou refrigerados (BRASIL, 2007b). 

A despensa seca, segundo Rego e Teixeira (2006) é o local destinado à guarda 

de gêneros alimentícios e deve localizar-se junto à área de processamento, evitando o 

transporte de gêneros a longas distâncias, assim como circulação de pessoas estranhas à 

UAN. Deve ser um ambiente bem iluminado, evitando a incidência de luz natural direta 

sobre os produtos armazenados. A temperatura interna não deve superar os 27°C, sendo 

que, em locais de clima úmido, deve-se prover o ambiente com ventilação cruzada, para 
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permitir a circulação de ar entre as mercadorias. Além disso, não devem existir ralos 

para o escoamento de água (TEIXEIRA et al., 2000).  Os gêneros alimentícios, não 

podem ser armazenados junto aos produtos de limpeza. Também não podem entrar em 

contato com pisos e paredes, para tanto, as prateleiras e estrados de polietileno (pallets) 

devem manter uma distância mínima, de cerca de 30 cm, destes elementos (BRASIL, 

1999; TEIXEIRA et al., 2000). Verificou-se que esta última exigência estava sendo 

cumprida por apenas um BA que possuía despensa seca. 

A câmara fria destina-se à estocagem de gêneros perecíveis em condições ideais 

de temperatura e umidade, ou seja, para armazenamento de produtos congelados e/ou 

refrigerados (TEIXEIRA et al., 2000). Deve ser dimensionada de acordo com a 

quantidade de doações que o Banco de Alimentos recebe comumente e, também, com a 

previsão de futura expansão das atividades. Segundo os resultados desse levantamento, 

40% dos Bancos de Alimentos não possuem este equipamento, prejudicando a correta 

armazenagem dos gêneros perecíveis e, portanto, contrariando o princípio básico de 

combate ao desperdício de alimentos. Apenas o equipamento E possui câmara de 

congelamento, enquanto os outros BAs armazenam alimentos à temperatura de 

congelamento em freezers, não sendo suficientes, em muitos casos.  

O setor de Higienização e Armazenamento de Monoblocos é o local onde se 

armazenam os monoblocos após higienizá-los com esguichos de pressão. As atividades 

de higienização e armazenamento, embora possam ocorrer no mesmo ambiente, devem 

ser realizadas de forma separada, a fim de evitar a contaminação. Ou seja, deve haver a 

setorização destas atividades dentro do espaço destinado a elas (BRASIL, 2007b). Dos 

10 BAs avaliados, oito equipamentos não possuem este setor e realizam a higienização e 

armazenamento de monoblocos em locais adaptados, não adequados. Os outros dois 

BAs possuem este setor, no entanto, o Banco de Alimentos C apresenta um piso de 

baixa resistência ao tráfego pesado e intenso, de difícil limpeza, escorregadio e 

permeável. Ainda, realiza a higienização na parte externa do prédio, próximo a um 

estoque de estrume para plantação. Já o equipamento E apresenta piso de difícil 

limpeza, permeável e que propicia acúmulo de água. 

Quanto ao setor de expedição, é a área onde os alimentos são distribuídos e os 

veículos que farão a distribuição, abastecidos. Não há necessidade de ser uma área 

confinada, porém, recomenda-se que exista um balcão de apoio para as atividades de 

controle da expedição. Deve ser coberta e dispor de iluminação suficiente para permitir 

a verificação da limpeza e higiene dos veículos transportadores dos gêneros (BRASIL, 
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2007b). Metade dos equipamentos visitados possuía esse setor, sem maiores problemas 

de estrutura. Os outros 50% realizavam a distribuição dos alimentos as entidades no 

mesmo local de entrada dos gêneros captados, havendo assim, interrupções e 

cruzamento de fluxo de todo o processo, ou seja, contato indevido de alimentos não 

triados e higienizados, com alimentos já prontos para distribuição.  

A sala de administração foi o setor que menos apresentou inadequações, pois 

verificou-se que em 70% dos equipamentos esse ambiente estava presente, com 

características próximas ao preconizado no Roteiro de Implantação de Bancos de 

Alimentos (BRASIL, 2007b). Segundo esse roteiro, é o local onde se realizam as 

atividades administrativas relativas ao Banco de Alimentos, tais como o controle dos 

gêneros recepcionados e distribuídos, e o cadastro e a avaliação das entidades 

assistenciais. Deve estar separado dos outros setores onde há fluxo de alimentos, 

embora deva existir acesso entre eles. Segundo Rego e Teixeira (2006) deve estar 

situado em local que facilite a supervisão das operações de processamento. Ainda, de 

acordo com Mezomo (2002), deve estar localizado em ponto estratégico, com paredes 

de vidro, piso superior ao nível do restante da Unidade, para melhor visualização das 

atividades desenvolvidas nas áreas de trabalho.  

Quanto aos vestiários/sanitários de funcionários, dois equipamentos não 

apresentavam esse setor e, portanto, os funcionários utilizavam os vestiários/sanitários 

de outros órgãos próximos. Os outros oito dispunham desse setor, cumprindo 

parcialmente as características exigidas, a saber: devem ser em uma área isolada, ou 

seja, não devem ter comunicação direta com os demais setores do Banco de Alimentos. 

Devem localizar-se de tal forma a permitir que todos os funcionários tenham que, 

obrigatoriamente, passar por eles antes de ingressar na área de produção. Cada conjunto 

de vestiários e banheiros deve dispor de três áreas distintas: vestiários com armários 

individuais, boxes para banho e vasos sanitários (no caso do vestiário masculino 

também devem existir mictórios) (TEIXEIRA et al., 2000).  

Metade dos BAs possui depósito de material de limpeza, no entanto, apenas em 

três destes o setor é uma sala fechada e separada de todo o fluxo referente aos alimentos 

(armazenamento, manipulação e processamento) (BRASIL, 2007b). 

O setor de Capacitação/Cozinha Experimental é o ambiente destinado ao ensino, 

ensaio e experimentação de atividades relacionadas a questões alimentares e 

nutricionais, gastronômicas, de boas práticas de fabricação, saúde pública, dentre 

outros. Pode ser usado tanto para a capacitação dos próprios funcionários do Banco de 
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Alimentos (ou de outro público específico), como um espaço que permita a inserção da 

comunidade no processo de educação alimentar e nutricional. Deve ser projetado de 

forma que as diversas atividades se realizem de forma integrada e contínua, mas seu 

fluxo deve ser separado do fluxo interno do Banco de Alimentos (BRASIL, 2007b). 

Observou-se que três BAs possuem este setor, cumprindo as normas acima, no entanto, 

de todos eles não é possível visualizar as atividades realizadas no interior dos 

equipamentos, como sugere o MDS (BRASIL, 2007b). 

Um item em especial que não foi cumprido por nenhum Banco de Alimentos e 

que, portanto, deve ser ressaltado, é a disposição estratégica de pias nas áreas de 

manipulação de alimentos. Essa deficiência contribui para a incorreta higienização das 

mãos pelos manipuladores e, consequente aumento da possibilidade de contaminação 

microbiológica dos alimentos. Segundo a Resolução RDC nº 216 (BRASIL, 2004), pias 

para higienização das mãos dos manipuladores devem ser previstas nas áreas de 

manipulação de alimentos, com localização e distribuição coerentes com a disposição 

do fluxo de preparo dos alimentos. As torneiras devem ter, preferencialmente, 

dispositivos de acionamento automático.  

Além dos aspectos relacionados à estrutura predial, considera-se também como 

estrutura física os equipamentos necessários ao funcionamento de um Banco de 

Alimentos. O MDS, por sua vez, disponibiliza aos municípios uma lista de 

equipamentos e móveis (BRASIL, 2009c) como sugestão para equipar cada setor do 

BA. É importante que no planejamento para implantação/modernização seja levado em 

consideração tanto a quantidade suficiente desses equipamentos, atendendo sempre a 

expectativa de recepção e distribuição de alimentos, quanto a adequada disposição dos 

equipamentos em seus respectivos ambientes. A disponibilidade e suficiência dos 

equipamentos determinam a possibilidade de execução das diversas atividades de um 

Banco de Alimentos, bem como a execução de maneira mais eficaz.  

A tabela 9 apresenta a avaliação quanto à suficiência dos equipamentos de cada 

setor do Banco de Alimentos, segundo percepção dos entrevistados. Foi orientado 

verbalmente que a avaliação considerasse o seguinte parâmetro para suficiência: 

a) Ruim: Inexistência dos equipamentos, resultando em prejuízo na realização 

das atividades; 

b) Regular: Quantidade insuficiente de equipamentos no setor, com prejuízo na 

realização das atividades; 
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TABELA 9 – Suficiência dos equipamentos dos Bancos de Alimentos municipais de Minas Gerais, segundo percepção dos entrevistados, 

2014 

Setores 
BANCO DE ALIMENTOS 

A B C D E F G H I J 

Recepção Bom Bom Regular Excelente Bom Excelente Bom Regular Excelente Bom 

Seleção/Triagem/Higienização N.A. Bom Regular N.A. Regular Excelente Bom Regular Regular Ruim 

Processamento N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. Excelente Regular N.A. Ruim N.A. 

Acondicionamento e identificação N.A. Ruim Ruim Ruim Regular Excelente Bom Bom N.A. N.A. 

Expedição Ruim Regular N.A. Regular N.A. Excelente N.A. N.A. Ruim Ruim 

Despensa seca Ruim Bom Ruim N.A. Ruim Excelente Bom N.A. Regular N.A. 

Câmara de resfriamento N.A. N.A. Bom N.A. Muito Bom Excelente Excelente Muito Bom Bom N.A. 

Câmara de congelamento N.A. N.A. Bom N.A. Muito Bom Bom N.A. N.A. Bom N.A. 

Higienização e armazenamento de 

monoblocos e pallets 
Ruim Ruim Ruim N.A. Regular Excelente N.A. N.A. Excelente Ruim 

Sala multiuso N.A. Regular N.A. N.A. N.A. Excelente Muito Bom N.A. N.A. N.A. 

Sala de administração Ruim Bom Regular Bom Bom Bom Muito Bom Muito Bom Bom Muito Bom 

Vestiário/sanitário N.A. Regular Bom N.A. Bom Bom Muito Bom N.A. Bom Ruim 

Banheiros adaptados a PNE N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Depósito de material de limpeza N.A. Regular N.A. N.A. Regular Excelente N.A. Regular N.A. N.A. 

Depósito de resíduos N.A. Regular N.A. N.A. N.A. Excelente N.A. N.A. N.A. Ruim 

N.A.: Não se aplica. Quando o setor é inexistente, portanto não possui equipamento. 
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c) Bom: Quantidade suficiente de equipamentos no setor, com prejuízo em caso 

de aumento de atividade; 

d) Muito bom: Quantidade suficiente de equipamentos no setor, com 

possibilidade de insuficiência em caso de aumento de atividade; 

e) Excelente: Quantidade mais do que suficiente de equipamentos no setor, com 

possibilidade de aumento de atividade. 

De maneira geral, os Bancos de Alimentos pesquisados apresentaram 

insuficiência de equipamentos principalmente dos setores de 

Seleção/Triagem/Higienização, Acondicionamento, identificação e porcionamento, 

Expedição, Câmaras de resfriamento e congelamento, Depósito de material de limpeza e 

Depósito de resíduos. 

Todos os setores acima citados são essenciais a toda a cadeia de 

operacionalização de um BA, haja visto que todos são considerados obrigatórios pelo 

MDS, exceto o setor de processamento (BRASIL, 2007b). Por este motivo, a 

insuficiência de equipamentos para execução das atividades de seleção, triagem, 

higienização, identificação, porcionamento, distribuição de doações, armazenamento de 

gêneros alimentícios, materiais de limpeza e resíduos prejudica o alcance dos objetivos 

propostos por um equipamento de combate ao desperdício de alimentos. 

Quanto à análise individual dos BAs, o Banco de Alimentos F também se 

sobressaiu em relação à suficiência de equipamentos em todos os setores, exceto quanto 

ao Banheiro adaptado a PNE, setor inexistente no equipamento. 

Em contrapartida, os Bancos de Alimentos A e J se destacaram pela inexistência 

de equipamentos em quase todos os setores, limitando, portanto, a capacidade de 

realização das atividades. Esse resultado demonstra falta de planejamento do município 

no momento de implantação dos BAs, bem como deficiência de fiscalização por parte 

do MDS, já que houve investimento de recurso e os BAs supracitados se encontram sem 

capacidade de operações. 

 

5.1.7 Estrutura Operacional 

 

 Durante as visitas, verificou-se que apenas três Bancos de Alimentos fornecem 

aos manipuladores uniformes adequados às atividades operacionais e que os mesmos os 

utilizam diariamente. De acordo com a Resolução RDC nº 216 (BRASIL, 2004), os 

manipuladores devem ter asseio pessoal, apresentando-se com uniformes compatíveis à 
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atividade, conservados e limpos. Os uniformes devem ser trocados, no mínimo, 

diariamente e usados exclusivamente nas dependências internas do estabelecimento. 

Verificou-se que 90% dos BAs fornecem algum tipo de equipamento de 

proteção individual (EPI) aos seus manipuladores, dentre eles: luvas e toucas 

descartáveis, botas sete léguas, botas de segurança, luvas de vaqueta e aventais. O uso 

destes EPIs contribui para a segurança dos funcionários, bem como minimizam o risco 

de contaminação dos alimentos. Cabe ressaltar que o uso de luvas descartáveis não 

isenta a necessidade da correta antissepsia das mãos.  

Caracterizado também como estrutura operacional disponível para o 

funcionamento dos Bancos de Alimentos, os veículos, seja caminhão ou carro utilitário, 

são utilizados para coleta de alimentos nos parceiros e distribuição as entidades, em 

alguns casos. Todos os equipamentos possuem veículos, os quais pertencem ao 

motorista terceirizado, ou foram comprados com recursos do convênio com o MDS, ou 

foram cedidos por outro setor da Prefeitura Municipal, ou até mesmo doados por algum 

órgão, a exemplo da doação feita pela Receita Federal em um caso de apreensão.  A 

Pesquisa de Avaliação do Programa Banco de Alimentos (BRASIL, 2011c) verificou 

que 87% dos Bancos de Alimentos analisados possuem veículos próprios para as 

atividades dos BAs. Essa disponibilidade é essencial para a agilidade na coleta dos 

gêneros nos parceiros e em outros Bancos de Alimentos, contribuindo assim para o 

ideal abastecimento do equipamento. 

É importante que alguns cuidados sejam tomados em relação ao veículo de 

transporte de gêneros alimentícios: a cabine do condutor deve ser isolada da parte que 

transporta alimento, o veículo deve possuir certificado de inspeção sanitária (CIS-A) e 

transportar somente alimentos, deve circular somente o tempo necessário entre o local 

de doação e o de entrega e estar equipado com estrados e monoblocos para o transporte 

de alimentos, o veículo deve ser mantido em perfeito estado de higiene e conservação, 

não devendo apresentar evidências da presença de insetos, roedores pássaros e odores 

que possam comprometer a qualidade do alimento transportado, deve ter sistema de 

refrigeração para transportar, em temperatura adequada, alimentos in natura, 

congelados, carnes, laticínios e outros, além de possuir cobertura para a proteção dos 

alimentos (REDESAN, 2009b). 
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5.1.8 Gestão do Equipamento 

 

Dos dez BAs pesquisados, oito estão sob a gestão de Secretarias Municipais de 

Assistência Social, Desenvolvimento Social, Promoção Social e Desenvolvimento 

Humano, um sob a gestão de uma Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional e 

outro sob gestão de uma Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional.  

Dois BAs possuem sua gestão compartilhada entre o poder público e uma 

organização não governamental, sendo essa última responsável pela gestão financeira da 

contratação de recursos humanos (pessoal técnico, administrativo, serviços de 

conservação), pela aquisição de material de consumo e pela contratação de serviços de 

terceiros (pessoa física e jurídica) para manutenção dos equipamentos dos Bancos de 

Alimentos. Segundo os entrevistados, esta metodologia de gestão permite a aquisição de 

materiais de consumo específicos para as atividades dos BAs, bem como mais liberdade 

para execução de serviços necessários à rotina dos Bancos de Alimentos.  

Na autogestão, as Prefeituras têm autonomia e controle de todos os processos 

financeiros e operacionais dos Bancos de Alimentos. Observamos oito equipamentos 

gerenciados pelas próprias prefeituras. Segundo os entrevistados, este modelo de gestão 

é fator limitante no que tange a aquisição de materiais, por restringir, por exemplo, os 

materiais de consumo necessários aos BAs àqueles listados para todos os setores das 

Prefeituras. Além disso, nesses casos os entrevistados percebiam uma deficiência na 

reposição do estoque desses materiais, prejudicando a realização de tarefas rotineiras, a 

exemplo da higienização das mãos. Outra dificuldade também percebida pelos 

entrevistados foi a de manutenção de equipamentos dos setores dos Bancos de 

Alimentos, adquiridos nos processos de implantação/modernização, resultando assim 

em equipamentos com defeitos, sem previsão de concerto e possibilidade de utilização.  

Segundo o MDS (BRASIL, 2011c), os gestores dos Bancos de Alimentos 

pesquisados, localizados em municípios que realizam autogestão, manifestaram uma 

grande insatisfação quanto às necessidades de manutenção dos BAs e à morosidade para 

se obter recursos para compra de materiais ou execução de serviços, dificultando 

bastante as atividades de trabalho diárias. 
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5.2 Processo 

5.2.1 Funcionamento 

 

Todos os Bancos de Alimentos pesquisados funcionam em horário comercial, de 

segunda a sexta-feira, nos turnos da manhã e da tarde. Restringir o funcionamento a 

esses dias e horários, diminui a capacidade de articulação com outras ações de SAN, a 

exemplo das Feiras Livres, em funcionamento apenas nos finais de semana, que 

configuram um potencial parceiro de alimentos aos BAs. No entanto, foi informada a 

dificuldade de pagamento de horas extras aos funcionários, ficando possível o 

funcionamento apenas durante os dias úteis, em horário comercial. 

 

5.2.2 Entidades Assistenciais/Pessoas em Vulnerabilidade Social 

 

A tabela 10 apresenta o número de entidades assistenciais atendidas pelos 

Bancos de Alimentos e o quantitativo dos seus respectivos beneficiários. 

 

TABELA 10 – Quantitativo de entidades assistenciais e seus respectivos 

beneficiários por Banco de Alimentos municipal de Minas Gerais, 2014 

USUÁRIOS                   

BENEFICIÁRIOS 

BANCO DE ALIMENTOS 

A B C D E F G H I J Total 

Entidades 

Assistenciais 
37 46 42 52 NS 54 64 36 38 103 472 

% Total Geral de 
Entidades 

8% 10% 9% 11% NS 11% 14% 8% 8% 22% 100% 

Beneficiários 13.200 4.350 4.136 19.149 NS 5.490 10.800 4.948 12.447 NS 74.520 

% Total Geral dos 
Beneficiários 

18% 6% 6% 26% NS 7% 14% 7% 17% NS 100% 

NS: Dados não sistematizados/atualizados pelos Bancos de Alimentos. 

 

Dentre as entidades assistenciais atendidas pelos Bancos de Alimentos estão 

abrigo para menores, albergues, associações de atendimento a portadores de 

necessidades especiais e/ou portadores de sofrimento mental, associação de moradores, 

Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), comunidades de recuperação de 

dependentes químicos, cooperativas de materiais recicláveis, creches, escolas 

municipais e estaduais, hospitais, instituições de longa permanência para idosos, 

instituições religiosas, pastorais da criança e sopões.  

Dois BAs informaram atender famílias por intermédio das entidades 

assistenciais. 
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Quanto aos critérios utilizados para cadastramento das entidades, a maioria 

utiliza os seguintes pré-requisitos: Caracterizar-se como sociedade civil, sem fins 

lucrativos, possuir Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), estar inscrita no 

Conselho Municipal de Assistência Social ou de Segurança Alimentar e Nutricional, 

fornecer refeições prontas aos beneficiários, não receber doações de alimentos de outros 

programas de distribuição de alimentos, possuir alvará de funcionamento, ter 

disponibilidade de buscar as doações no BA, prestar atendimento gratuito a grupos em 

situação de vulnerabilidade social.  

O entrevistado de um Banco de Alimentos informou que o procedimento de 

cadastramento é de responsabilidade do Conselho Municipal de Assistência Social e, 

por isso, não tinha conhecimento dos critérios utilizados. Já o entrevistado do Banco de 

Alimentos D não soube informar quanto aos critérios. 

Dados da Pesquisa de Avaliação do Programa Banco de Alimentos (BRASIL, 

2011c) revelam que os critérios para cadastramento das entidades beneficiárias variam 

entre os BAs. Há locais em que este procedimento fica a cargo dos Conselhos 

Municipais de SAN, os quais definem os critérios de inclusão e exclusão das entidades 

que irão receber os alimentos doados. Este procedimento, além de desonerar o Banco 

dessa responsabilidade, também diminui sensivelmente sua sobrecarga de trabalho. 

Alguns BAs exigem das entidades a apresentação de documentos e registros cartoriais 

para torná-las aptas a receberem os alimentos, o que pode gerar a exclusão de entidades 

que ainda estejam em processo de estruturação. 

 Todavia, a função prioritária do assistente social dentro de um Banco de 

Alimentos é conhecer a realidade da população beneficiária, bem como realizar o 

cadastramento e acompanhamento das entidades assistenciais. Essa proximidade, 

podendo ser potencializada pelas visitas técnicas, é essencial para o apoio desse 

profissional as entidades, principalmente no que tange à orientação para estruturação e 

continuidade dos trabalhos sociais. Vê-se, no entanto, que nos casos dos Bancos de 

Alimentos que não possuem esse profissional, a alternativa é encaminhar as entidades 

aos Conselhos Municipais de Assistência Social ou SAN para a realização do processo 

de cadastramento. 

Além do cadastro com a solicitação de documentos sobre o funcionamento das 

entidades assistenciais, 40% dos BAs informaram possuir termo de compromisso, 

cooperação, convênio ou outro tipo de contrato com as entidades. Este instrumento é 

importante porque define os princípios do Banco de Alimentos, os moldes nos quais 
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funciona, determina também as responsabilidades das entidades, bem como as 

penalidades em caso de descumprimento das normas acordadas. Além disso, fortalece o 

compromisso da entidade com o equipamento e solidifica condições de atendimento. 

Na expectativa de informações sobre visitas técnicas no momento do 

cadastramento das entidades, foi relatado por apenas dois BAs que essa é uma prática 

rotineira da equipe. Um Banco informou que não realiza visitas em momento algum, no 

entanto, não relatou o motivo, e outros dois BAs informaram também não realizar 

visitas, mas por falta de equipe para fazê-la. Dois BAs relataram realizar visitas 

periódicas, com intervalos de seis meses a um ano e outros dois apenas quando há 

denúncia de alguma irregularidade ou por demanda. 

A auditoria do TCU também detectou falha no monitoramento das entidades 

beneficiárias do programa. Quando questionadas sobre a frequência de visitas realizadas 

pelos assistentes sociais dos Bancos, 42% das entidades responderam que nunca 

receberam visitas e 33% alegaram que raramente recebiam visitas. Com relação à 

frequência de visitas realizadas por nutricionista, o padrão de resposta foi semelhante, 

sendo que 35% das entidades responderam que nunca receberam visitas e 31% que 

raramente recebiam visitas desse profissional. Entrevistas realizadas com os 

responsáveis pelas entidades revelou que, em geral, a equipe técnica dos BAs visita as 

entidades apenas uma vez, para cadastrá-las como beneficiárias dos Bancos de 

Alimentos (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2008). 

As visitas técnicas as entidades assistenciais é uma exigência do MDS, descrita 

no Regimento Interno para Banco de Alimentos e nos manuais de orientação de 

funcionamento, e deve ser realizada no momento do cadastramento, assim como 

periodicamente para fiscalizar o atendimento das entidades aos beneficiários. É por 

meio destas visitas que a equipe técnica poderá acompanhar o destino dos alimentos 

doados, a forma de armazenamento desses alimentos, as condições de higiene das 

entidades e outras informações relevantes que definirão a manutenção ou não da 

distribuição dos alimentos às entidades selecionadas. As visitas técnicas devem 

acontecer, pelo menos, uma vez por mês e delas devem participar o assistente social, 

que verifica e avalia o serviço prestado aos beneficiários pelas entidades, assim como o 

nutricionista que, por sua vez, verifica os riscos de contaminação na manipulação e na 

estrutura, orienta os manipuladores de alimentos e dirigentes das entidades para a 

prática de redução de desperdício, normas sanitárias, educação alimentar, se os 

alimentos doados pelo Banco de Alimentos foram utilizados e ainda, se o volume doado 



93 

está sendo suficiente para atender a demanda da entidade. Quando possível e necessário, 

as visitas técnica devem ser utilizadas também para fazer avaliação nutricional dos 

beneficiários (BRASIL, 2006b).  

 

5.2.3 Regulamentos Técnico-sanitários/Sustentabilidade 

 

Quanto aos regulamentos técnico-sanitários utilizados, apenas quatro Bancos de 

Alimentos informaram utilizar para consulta técnica e/ou como parâmetro pelo menos 

alguma Resolução que define boas práticas em unidades de alimentação e nutrição. 

Entre as Resoluções citadas estão a RDC nº 275 (BRASIL, 2002) e a RDC nº 216 

(BRASIL, 2004). Três BAs informaram não utilizar nenhum regulamento e os outros 

três revelaram não saber o que eram regulamentos técnico-sanitários, tão pouco do que 

se tratavam. Esse resultado corrobora a preocupação quanto à situação técnica das 

condições higiênico sanitárias dos equipamentos. 

Em se tratando de sustentabilidade ambiental, o gerenciamento ambiental em 

Banco de Alimentos tem como meta principal a redução e a minimização de resíduos 

orgânicos e inorgânicos, bem como o uso adequado dos recursos naturais (água, 

energia, outros) provenientes das práticas operacionais diárias, garantindo assim a 

Segurança Alimentar e Nutricional e a Qualidade Ambiental deste equipamento social 

(REDESAN, 2009b). Dois equipamentos revelaram que o descarte de gêneros 

alimentícios é encaminhado para compostagem e alimentação animal.  

 

5.2.4 Parceiros/Captação de Doações 

 

A coleta de dados através da aplicação do questionário e a análise dos resultados 

permitiu verificar uma situação alarmante quanto ao objetivo precípuo dos Bancos de 

Alimentos, o combate ao desperdício de alimentos. Ao buscar informações sobre os 

parceiros e estratégias de captação de doações, bem como quantificar e qualificar os 

alimentos provenientes de doações, temas do próximo tópico, percebeu-se um 

desvirtuamento da função do Programa Banco de Alimentos, em seu escopo basal e 

fundamental, nos municípios analisados. Entende-se, portanto, que a estratégia de 

combate ao desperdício vem perdendo força e o Programa Banco de Alimentos vem 

sendo sobreposto pelo Programa de Aquisição de Alimentos. 
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O estudo realizado por Belik, Cunha e Costa (2012) demonstrou que até o 

terceiro trimestre de 2010, aproximadamente 70% dos Bancos de Alimentos apoiados 

pelo MDS (46 de um total de 67) receberam gêneros alimentícios do PAA, 

representando cerca de 60% do volume operacional destes (11,2 mil toneladas de 

alimentos, para um total arrecadado de 19,8 mil toneladas). Os autores afirmaram, 

portanto, que os Bancos de Alimentos públicos passaram, então, a exercer 

adicionalmente a função de entrepostagem das aquisições federais da agricultura 

familiar, sem relação direta com o objetivo de combate ao desperdício. 

Costa e colaboradores (2014) verificaram uma significativa participação do PAA 

na composição dos estoques de doações dos Bancos pesquisados, a citar dois 

equipamentos nos quais os alimentos vindos da agricultura familiar representavam 73% 

e 90% do estoque. Corroborando essa tendência, a Segunda Pesquisa de Avaliação do 

Programa Banco de Alimentos (BRASIL, 2011c) identificou uma significativa 

participação do Programa de Aquisição de Alimentos na composição das doações, onde 

82% (41 casos) dos Bancos recebem alimentos do PAA. 

Na presente pesquisa, verificou-se que, dos dez Bancos de Alimentos 

pesquisados, oito estão sendo abastecidos quase ou exclusivamente por alimentos 

vindos da agricultura familiar, já que é permitido que os Bancos de Alimentos sejam 

considerados uma instituição a ser beneficiada pelo PAA. A arrecadação de doações de 

alimentos constitui pequena ou nenhuma parte, quando comparada à movimentação de 

alimentos oriundos dos agricultores familiares. Esses resultados demonstram a crescente 

participação da operacionalização do PAA dentro do BA, contudo, caracterizando uma 

competição funcional, como verificado por Belik, Cunha e Costa (2012). Os BAs 

deixam de atuar no seu objetivo primordial, qual seja a redução de desperdícios e 

mobilização de redes solidárias de doação, passando a exercer o papel de entreposto do 

programa de compra direta do produtor. 

Por este motivo, o presente tópico e o que o segue, não abordarão a 

operacionalização dos Bancos de Alimentos A, B, E, G, H, I e J, já que os mesmos estão 

sendo operacionalizados apenas enquanto entreposto do PAA, não justificando a atual 

análise. Ainda, o Banco de Alimentos D também não será incluído, já que, no momento 

da visita, foi informado que não há nenhuma movimentação de recepção e distribuição 

de alimentos, nem enquanto equipamento de combate ao desperdício, nem como 

unidade de distribuição de alimentos do PAA. 
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No entanto, o Banco de Alimentos F ainda executa em sua estrutura a estratégia 

de combate ao desperdício, apesar da maioria do seu abastecimento vir do Programa de 

Aquisição de Alimentos. Por sua vez, o Banco de Alimentos C não recebe alimentos do 

PAA, sendo abastecido somente por alimentos que teriam como destino o descarte. 

Ambos informaram que os maiores parceiros de doações atualmente são os 

mercados, supermercados e hipermercados, havendo também arrecadações eventuais em 

entradas de eventos, por ações de solidariedade de pessoa física ou até mesmo por 

apreensão de gêneros alimentícios. Não foi informada nenhuma iniciativa de 

mapeamento e mobilização de potenciais doadores, tão pouco campanhas de captação 

de alimentos.  

O Banco de Alimentos F informou que utiliza a redução e isenção de IPI 

(Imposto sobre produtos industrializados) e ICMS (Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços) aos produtos e/ou serviços doados ao Fome Zero, concedidos 

pelo governo federal e pelos governos estaduais, como estratégia de incentivo fiscal às 

doações ao BA e, consequente aumento de arrecadação de alimentos. O Banco de 

Alimentos C não utiliza nenhuma estratégia. 

Sobre a base legal que isenta o parceiro da responsabilidade da qualidade 

higiênico-sanitária dos produtos doados aos BAs, apenas o Banco de Alimentos C 

informou possuir um documento interno (entre BA e parceiro) que transfere a 

responsabilidade ao responsável técnico do equipamento. 

Sobre as doações de outros produtos sem ser gênero alimentício, os BAs C e F 

informaram receber produtos de higiene pessoal e material de limpeza. Esses itens são 

essenciais para todas as entidades assistidas, em especial, aquelas de funcionamento 

integral, como albergues, abrigos, comunidades de recuperação de dependentes 

químicos e instituições de longa permanência de idosos. Por este motivo, todos os 

Bancos de Alimentos deveriam buscar doações de itens deste tipo, já que também são 

adquiridos utilizando os recursos, por vezes, escassos das entidades. 

 

5.2.5 Alimentos Provenientes de Doações 

 

Pelas razões citadas acima, apenas os Bancos de Alimentos C e F serão 

analisados. 

Segundo RTAs disponibilizados pelo MDS ao pesquisador, em 2013, o Banco 

de Alimentos C evitou que 273.127,38 kg de alimentos fossem descartados no lixo, 
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beneficiando 51 entidades assistenciais. No mesmo ano, o Banco de Alimentos F evitou 

o descarte de 72.082,97 kg de alimentos, beneficiando 58 entidades assistenciais. Pode-

se perceber que o Banco de Alimentos C, que operacionaliza exclusivamente combate 

ao desperdício de alimentos, distribuiu quase que quatro vezes mais alimentos oriundos 

do desperdício, mas em condições adequadas ao consumo humano, quando comparado 

aos dados do equipamento F.  

Além dessa análise quantitativa, é possível fazer outros julgamentos sobre as 

condições que contribuem para o resultado acima. Sabendo-se que as equipes dos 

Bancos de Alimentos estão em quantidades insuficientes, como apresentado na sessão 

Recursos Humanos, incluir a operacionalização de outro Programa juntamente com as 

atividades inerentes ao combate ao desperdício, naturalmente irá sobrecarregar a equipe 

e, portanto, atribuições rotineiras ficarão prejudicadas. Além disso, como também 

apresentado na sessão Estrutura Física, a grande maioria dos equipamentos não 

possuem espaço e equipamentos suficientes para o ideal funcionamento de um Banco de 

Alimentos, quem dirá para ampliar sua capacidade de operações de alimentos para o 

funcionamento do PAA. 

Sobre os alimentos perecíveis arrecadados nos Bancos de Alimentos C e F, a 

maioria estão em condições boas a ótimas para o consumo, sendo repassados às 

entidades, na grande parte das vezes, da mesma forma em que foram arrecadados ou 

após serem submetidos apenas ao processo de triagem. Costa e colaboradores (2014) 

verificaram resultados semelhantes ao presente estudo, pois os BAs analisados 

informaram que a maioria dos gêneros perecíveis se apresentava em condição ótima 

para o consumo e apenas uma pequena inadequada ao consumo. No entanto, a maioria 

dos BAs informou realizar algum tipo de triagem nos alimentos antes de repassá-los às 

entidades. Essa situação demonstra a necessidade da existência de estratégias de 

combate ao desperdício e aproveitamento de alimentos, como os Bancos de Alimentos, 

já que produtos alimentícios bons a ótimos para o consumo humano estão sendo 

amplamente descartados desnecessariamente.  

Sobre os alimentos não perecíveis, a maioria arrecadada em ambos os 

equipamentos chega dentro do prazo de validade e pequena parte apresenta prazo de 

validade curto. Pequena parte ou nenhum alimento chega aos BAs fora do prazo de 

validade. O mesmo resultado foi encontrado por Costa e colaboradores (2014). Tal 

resultado também corrobora a necessidade e importância da existência dos BAs. 
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5.2.6 Armazenamento 

 

Armazenamento é o conjunto de atividades e requisitos para se obter uma 

correta conservação de matéria-prima, insumos e produtos acabados. No Banco de 

Alimentos, principalmente, os produtos recebidos, quando não prontamente 

distribuídos, devem ser corretamente armazenados visando a prevenção ou o 

retardamento da deterioração causada, na maioria das vezes, pela ação microbiana. Por 

este motivo, é essencial que os equipamentos que combatem o desperdício tenham 

setores específicos a esse fim, adequadamente equipados com prateleiras, pallets, 

câmaras de resfriamento e congelamento. Obviamente, os BAs que recebem alimentos 

da agricultura familiar, apesar de se apresentarem em condições melhores, também 

devem cumprir todas as boas práticas de armazenamento (REDESAN, 2009b). 

Os Bancos de Alimentos que possuem câmara fria informaram que os alimentos 

perecíveis, quando não são doados logo que chegam ao equipamento, são armazenados 

sob refrigeração. Os equipamentos que não possuem câmara informaram que doam os 

alimentos logo assim que são recepcionados. Já os alimentos não perecíveis são 

porcionados em quantidades suficientes para as entidades apenas nos Bancos de 

Alimentos A, D e I. O porcionamento de alimentos em quantidades pequenas é 

importante para evitar repasse às entidades de um volume além do necessário, para 

facilitar o carregamento, transporte e descarregamento, além de facilitar a organização 

do estoque e controle dos prazos de validade. 

 

5.2.7 Distribuição 

 

Sobre a periodicidade de distribuição de doações às entidades, os Bancos de 

Alimentos informaram que fazem o repasse semanalmente, organizado por dias da 

semana e horários pré-estabelecidos. Essa metodologia permite planejamento na 

elaboração dos cardápios das entidades, ao saberem quais os dias de recebimento de 

gêneros, bem como maior planejamento de arrecadação e distribuição das doações, 

visando o melhor atendimento possível dos beneficiários. 

No momento da coleta, apenas três BAs exigem a apresentação de um 

documento de identificação das entidades, conferindo maior segurança e organização do 

serviço.  
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Ainda, 100% dos equipamentos relataram considerar pelo menos um critério 

para quantificar as doações a serem repassadas. Dentre os critérios citados estão: 

número de beneficiários e faixa etária, número de refeições produzidas, capacidade de 

armazenamento e necessidade da entidade. Um equipamento informou também 

considerar a quantidade de alimentos disponíveis para doação. Todos esses critérios 

devem ser utilizados ao definir a quantidade e o tipo de doação para cada entidade, uma 

vez que personaliza o atendimento, garante que as doações serão bem aproveitadas e 

atenderão a demanda, além de evitar excedentes no estoque dos beneficiários, causando 

desperdícios. 

 

5.2.8 Ações Educativas 

 

O combate ao desperdício de alimentos e a complementação alimentar do 

público beneficiário são objetivos fundamentais dos Bancos de Alimentos. Todavia, as 

ações de um BA não devem restringir-se tão somente à coleta, seleção e distribuição dos 

alimentos. É neste sentido que o modelo de Regimento Interno (BRASIL, 2010c), 

sugerido pelo MDS, os editais de seleção pública de propostas para apoio à implantação 

ou modernização de BAs, bem como manuais e roteiros de orientação definem ainda 

como objetivo desses equipamentos a realização de atividades de capacitação, formação 

e qualificação na área de alimentação, nutrição e gastronomia, de modo a difundir 

conceitos e práticas de educação alimentar e nutricional, a exemplo de aproveitamento 

integral dos alimentos, boas práticas de higiene na manipulação de alimentos e 

alimentação saudável (BRASIL, 2006b, 2007b, 2010c, 2012d). 

 Sabe-se que educação alimentar e nutricional (EAN) é um campo de 

conhecimento e de prática contínua e permanente, transdisciplinar, intersetorial e 

multiprofissional que visa promover a prática autônoma e voluntária de hábitos 

alimentares saudáveis, no contexto da realização do Direito Humano à Alimentação 

Adequada e da garantia da Segurança Alimentar e Nutricional (BRASIL, 2014e).  

As ações de capacitação, formação e qualificação possuem como público alvo os 

manipuladores de alimentos dos próprios equipamentos, com o intuito de contribuir 

para o exercício cada vez mais eficaz das atividades diárias que estão sob sua 

responsabilidade, as entidades assistenciais cadastradas e os seus beneficiários, com 

vistas a conscientizar sobre a melhor utilização e aproveitamento dos alimentos 

recebidos, de forma saudável, e também os parceiros, de forma a incentivar que 
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contribuam sempre que possível com doações aos BAs, mantendo as melhores 

condições dos alimentos que puderem. 

Dos Bancos de Alimentos visitados, 60% responderam capacitar os seus 

manipuladores de alimentos. Dentre os temas das atividades oferecidas, citam-se a 

Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, as Boas Práticas de 

Manipulação, alimentação saudável, aproveitamento integral de alimentos e 

gastronomia. Três informaram não possuir periodicidade definida para tais atividades e 

os outros três revelaram realizar as ações educativas a cada três meses, seis meses e um 

ano. 

Quanto à capacitação das entidades assistenciais, 50% dos Bancos responderam 

realizar ações educativas para este público. A periodicidade variou de seis meses a um 

ano e os temas mais abordados são os mesmos ministrados aos manipuladores. Os 

outros cinco BAs informaram não realizar nenhuma atividade, sendo que o Banco de 

Alimentos J informou que duas nutricionistas em sua equipe não são suficientes para tal 

ação. Já o Banco de Alimentos A reforçou que a falta do nutricionista no quadro de 

funcionários prejudica, dentre outras atividades, as ações educativas. 

Próximo ao resultado encontrado neste estudo, a Pesquisa de Avaliação do 

Programa Banco de Alimentos (BRASIL, 2006d) verificou que 60,9% dos 

equipamentos pesquisados realizavam atividades de capacitação. No entanto, segundo 

as entidades também analisadas, 33,3% delas indicaram que os BAs poderiam 

potencializar essa ação, realizando mais atividades educativas sobre alimentação e 

nutrição.  

 

5.2.9 Controle Operacional 

 

O controle operacional é o registro de toda a movimentação do Banco de 

Alimentos, principalmente quanto à recepção e distribuição de gêneros. Esse controle 

permite, inclusive, realizar o levantamento do total de descarte no equipamento e, 

portanto, estimar o percentual de alimentos aproveitados do desperdício. Ainda, a partir 

dessa estimativa, verificar o quanto o Banco de Alimentos está sendo efetivo em sua 

atividade. 

A metodologia do controle operacional e a forma como os registros são feitos é 

escolha de cada equipe, e os instrumentos utilizados são aqueles disponíveis para tal 

atividade. Os BAs visitados informaram utilizar planilhas do Excel, recibos/termos ou 
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notas de recebimento. Apenas o Banco de Alimentos G revelou utilizar o software
11

 

para a gestão de Bancos de Alimentos, plataforma desenvolvida pela CEASAMINAS, 

de controle de estoques e fluxos, bem como o cadastramento unificado de entidades 

beneficiárias, com informações detalhadas sobre a infraestrutura de atendimento e as 

características dos beneficiários das entidades.  

O Relatório de Monitoramento de auditoria do TCU (TRIBUNAL DE CONTAS 

DA UNIÃO, 2006), há oito anos atrás considerou em implementação a recomendação 

ao MDS de desenvolvimento e distribuição aos BAs públicos, um sistema 

informatizado de gerenciamento, que padronizasse e permitisse o envio ao MDS das 

informações necessárias para monitorar o Programa. O que se percebe, no momento, é 

que essa recomendação não foi implementada na sua totalidade, permitindo um controle 

diversificado, inclusive em termos de indicadores, por parte dos Bancos de Alimentos.  

É importante que o controle operacional seja feito sistematicamente de forma a 

compor bancos de dados atualizados a serem inseridos nos relatórios de prestações de 

contas dos órgãos gestores e de controle social. 

 

5.2.10 Prestação de Contas 

 

Foi recomendação do TCU (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2005) que 

o MDS inserisse nas cláusulas de convênios para instalação ou ampliação de Bancos de 

Alimentos a obrigação de que, durante sua vigência, os convenentes enviassem 

relatórios com os indicadores operacionais e de desempenho de suas atividades para que 

o Ministério tivesse condições de acompanhar a execução das atividades dos BAs, 

apoiando-os quando necessário e aferindo os efeitos sociais da aplicação dos recursos 

repassados pela União.  

O Relatório Trimestral de Atividades é o atual instrumento de prestação de 

contas dos Bancos de Alimentos ao MDS e contempla informações mensais sobre os 

dados operacionais, como a quantidade total de alimentos arrecadados e distribuídos, o 

número total de entidades receptoras e de beneficiários atendidos, além do número de 

ações educativas realizadas e o número de participantes. Contempla também a 

                                                             
11 Para mais informações sobre o software de gestão unificada: Belik W.B., Cunha A.R.A.A., Costa L.A. 

Crise dos alimentos e estratégias para a redução do desperdício no contexto de uma política de segurança 

alimentar e nutricional no Brasil. Planej Polít Públicas. 2012;38:107-33.  
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BAs 

capacidade de armazenamento de gêneros perecíveis e não perecíveis nos Bancos de 

Alimentos. 

Notou-se uma curva ascendente de informações incompletas do ano de 2011 a 

2013, representada no gráfico 2. 

 

 

 

GRÁFICO 2 – Bancos de Alimentos em descumprimento com a prestação 

de contas (RTA) dos anos 2011, 2013 e 2013 ao MDS 
 

Fonte: Relatórios Trimestrais de Atividades (RTA) disponibilizados pelo MDS 

 

Percebe-se, portanto, uma grande fragilidade no gerenciamento por parte do 

MDS dos equipamentos públicos de combate ao desperdício implantados ou 

aperfeiçoados com recursos da União, apontando para uma flexibilidade do órgão diante 

dessa obrigatoriedade estabelecida e reconhecida pelos próprios BAs. Neste sentido, 

cabe alertar que a falta de informações tempestivas para o devido monitoramento desse 

programa impossibilita a tomada de decisões e o contínuo processo de aperfeiçoamento 

necessário para qualquer ação, programa ou política pública. 
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5.2.11 Articulação/Intersetorialidade 

 

A principal expressão da diretriz da intersetorialidade na atuação dos BAs 

localiza-se na articulação que eles podem promover entre programas de SAN atuantes 

em diferentes etapas e dimensões da cadeia alimentar e nutricional. Essa articulação 

constitui uma estratégia de potencializar a promoção da SAN do público beneficiário de 

diversos programas contribuindo com o abastecimento alimentar e com ações 

educativas a entidades receptoras. 

 Verificou-se que os Bancos de Alimentos pesquisados que promovem a 

intersetorialidade (60%) restringem a ações de repasse de alimentos para outros setores 

e programas, em sua maioria, às Cozinhas Comunitárias e aos Restaurantes Populares. 

Cabe destacar a fragilidade desta ação já que as Cozinhas e os Restaurantes não podem 

depender das doações provenientes dos BAs para funcionarem, constituindo assim, uma 

articulação sem destaque para o funcionamento do Programa Banco de Alimentos. 

Brasil (2006d) verificou a mesma vulnerabilidade em 14,5% dos BAs analisados. 

Merece destaque a iniciativa de incentivo ao trabalho e geração de renda do 

Banco de Alimentos D de doar gêneros a famílias beneficiárias do Programa Bolsa 

Família que, por sua vez, utilizando a Unidade de Beneficiamento do município, 

agregam valor aos produtos e comercializam na Feira Solidária Municipal. 

Por fim, mas não menos relevante, 90% dos BAs recebem alimentos da 

agricultura familiar por meio do PAA, constituindo outra ação intersetorial, mas que 

esbarra na sobreposição de Programas. 

 

5.3 Resultado 

 

Percebeu-se que a dimensão resultado dos Bancos de Alimentos é pouco 

encontrada na literatura, constituindo uma importante preocupação, já que se trata de 

levantamentos sobre o que se tem alcançado com a execução do Programa. 

 

5.3.1 Combate ao Desperdício de Alimentos 

 

A efetividade diz respeito aos efeitos da política analisada sobre a realidade que 

ela visa a alterar. Até que ponto os resultados esperados foram alcançados? Essa 

dimensão traduz a relação entre a implementação de um programa e as suas 
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consequências. Em termos concretos, o que se quer saber é o quanto o programa 

resolveu a situação ou o problema social que motivou todo o trabalho em pauta 

(DULCI, 2010). 

No âmbito do Programa Banco de Alimentos, o percentual de contribuição dos 

BAs de Minas Gerais para a diminuição do desperdício de alimentos, objetivo 

primordial, é um resultado que não foi alcançado pela presente pesquisa, visto que não 

se tem dados atuais e concisos sobre esse panorama no estado.  

No entanto, apesar dos RTAs incompletos disponibilizados pelo MDS, 

consegue-se estimar uma parte da quantidade de alimentos que foram aproveitados e 

retornaram à cadeia produtiva, não contribuindo para os altos índices de desperdícios. 

Os valores de 2011, 2012 e 2013, assim como quantidade total de alimentos oriundos do 

desperdício distribuídos pelos BAs pesquisados nos três anos estão apresentados na 

tabela 11. 

 

TABELA 11 – Quantidade (kg) de alimentos evitados de serem desperdiçados 

distribuídos pelos Bancos de Alimentos às entidades socioassistenciais nos anos de 

2011, 2012 e 2013 

 

  2011 2012 2013 

Quantidade 

(kg) 
1.187.227,67 1.110.050,09 422,632,00 

TOTAL (kg) 2.719.959,76 
 

Fonte: Relatórios Trimestrais de Atividades (RTA) disponibilizados pelo MDS em abril de 2014. 

 

Tal como o combate ao desperdício de alimentos, a promoção da segurança 

alimentar e nutricional da população beneficiária também constitui objetivo do 

Programa Banco de Alimentos. No sentido de garantir o acesso dos beneficiários à 

alimentação adequada, a complementação da alimentação pelos Bancos de Alimentos 

promove a saúde, impactando no estado nutricional do público em insegurança 

alimentar. Esse impacto no perfil nutricional dos beneficiários, comparando-se antes e 

pós-atendimento, não constituiu objeto de pesquisa deste estudo, no entanto, partindo-se 

do pressuposto que a avaliação nutricional e também social dos beneficiários das 

entidades receptoras é atribuição da equipe técnica dos BAs (BRASIL, 2010c), foi 

levantando informações a esse respeito, assim como sobre a satisfação das entidades 

socioassistenciais receptoras. 
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5.3.2 Avaliação Nutricional e Social 

 

Dentre todos os BAs pesquisados, apenas o Banco de Alimentos H informou 

realizar avaliação nutricional dos beneficiários, verificando, portanto melhora do estado 

nutricional na maioria das faixas etárias avaliadas, mas aumento do sobrepeso em 

adolescentes. É importante ressaltar que, de acordo com o RTA, a contribuição do PAA 

para a movimentação do Banco de Alimentos H nos anos de 2011, 2012 e 2013 foi de 

94%, 99% e 98%, respectivamente. Deste modo, não é possível avaliar a efetividade na 

melhora do estado nutricional do público beneficiário, enquanto equipamento de 

combate do desperdício de alimentos.  

Dos outros nove equipamentos que não realizam avaliação nutricional ou social, 

o Banco de Alimentos D informou não possuir número suficiente de profissionais 

necessários para tal intervenção e o Banco de Alimentos J respondeu que essa não é 

uma atribuição do BA.  

 

5.3.3 Custos 

 

A eficiência é uma dimensão que se refere ao custo/benefício, indicador de 

desempenho do Banco de Alimentos recomendado pelo TCU (TRIBUNAL DE 

CONTAS DA UNIÃO, 2005). Assim, a eficiência no uso dos recursos é a capacidade 

de um órgão gestor de alcançar seus objetivos de forma econômica, conseguindo mais 

com menos. 

Para os Bancos de Alimentos, a análise de eficiência é dada pela aplicação de 

dois diferentes métodos, descritos por Custódio (2007). 

Estes métodos consideram os custos fixos (equipamentos, veículos, imóveis e 

mão de obra permanente) e os custos variáveis (combustível, água, luz, telefone, 

internet, insumos (luvas, embalagens, produtos de limpeza), manutenção e mão de obra 

variável). 

Nenhum entrevistado conseguiu informar todos os valores referentes aos custos 

fixos e variáveis. Em todos os casos, foi informado que, principalmente os custos 

variáveis, não são de conhecimento dos entrevistados. As contas de água, luz e internet, 

dentre outros, não são separados por setor, impedindo conhecer o valor real dos gastos 

por Banco de Alimentos e, portanto, avaliar a dimensão eficiência. 
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A mesma dificuldade em estimar a eficiência dos BAs foi ressaltada no 

Relatório de Monitoramento do Programa Banco de Alimentos (TRIBUNAL DE 

CONTAS DA UNIÃO, 2008), ao revelar que, segundo os gestores, a maioria dos 

Bancos em funcionamento não possui dotação própria nos orçamentos municipais, 

recebendo recursos de diferentes setores, o que dificulta o acompanhamento do custo de 

manutenção dos BAs. Além disso, a estimativa de valor do alimento distribuído, 

necessária para o cálculo, dependeria de sistema de gerenciamento consistente, 

interligado com tabelas de preços atualizadas e, para tal, a maioria dos Bancos de 

Alimentos não possui sequer sistema informatizado de gerenciamento (CUSTÓDIO, 

2007). 

Um dado importante sobre os imóveis onde os BAs estão instalados foi 

levantado ao pesquisar sobre os custos, três equipamentos estão instalados em imóveis 

alugados. Os editais da SESAN/MDS definem, desde 2006, como condição de 

participação para seleção de propostas para implantação ou modernização de Bancos de 

Alimentos, que os municípios disponham do exercício pleno dos poderes inerentes à 

propriedade do imóvel. Essa condição, obviamente, garante que o investimento de 

construção ou reforma da estrutura física seja realizado em um bem público, de 

propriedade do município, garantindo a continuidade da instalação do Banco de 

Alimentos no local. No entanto, de maneira controvérsia a esse princípio, os três 

equipamentos foram instalados em locais alugados. 

 

5.3.4 Satisfação dos Usuários 

 

Dois BAs informaram fazer pesquisa de satisfação com os usuários. O Banco de 

Alimentos G respondeu ter feito a última pesquisa há cerca de um ano e, ainda, relatou 

ter realizado mudanças a partir das observações feitas pelos usuários, a exemplo da 

adequação da quantidade de doações repassadas às entidades. Já o Banco de Alimentos 

H, novamente, não poderá ser considerado parâmetro de efetividade por realizar a 

pesquisa baseando-se nos critérios de satisfação do PAA. Dos outros oito BAs, um 

informou não realizar pesquisa de satisfação com os usuários por falta de tempo e 

oportunidade. 
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6 CONCLUSÕES 

 

A análise apresentada, ao se aproximar dos diferentes processos de 

operacionalização, constitui um diagnóstico situacional dos Bancos de Alimentos 

municipais de Minas Gerais sinalizando deficiências importantes no padrão de 

funcionamento de equipamentos de combate ao desperdício de alimentos e promoção ao 

acesso à alimentação adequada e segurança alimentar e nutricional de populações em 

vulnerabilidade. 

Um importante ponto diagnosticado no presente estudo foi o desconhecimento, 

por parte das equipes gestoras, de informações básicas a respeito dos equipamentos por 

eles coordenados. Este fato, por si só prejudicial ao funcionamento dos Bancos de 

Alimentos, parece refletir um problema maior, enraizado na estrutura administrativa 

destas instituições. Em quase todas as cidades visitadas, a indicação ao cargo de 

coordenador dos Bancos de Alimentos tem sido feita de forma essencialmente política, 

não se levando em consideração a capacitação técnica dos envolvidos. Como resultado, 

pessoas sem capacitação e mesmo sem nenhuma familiaridade com as políticas públicas 

de SAN têm ficado à frente dos equipamentos, orientando o funcionamento dos mesmos 

em direções diversas às recomendadas pelo MDS. Além disso, deve-se considerar que a 

grande rotatividade das equipes gestoras (muitas vezes pautada pela alternância de 

partidos políticos no governo municipal), também dificulta o processo de manutenção e 

evolução das políticas públicas. Ao assumir um Banco de Alimentos, cada nova equipe 

dificilmente absorve os conhecimentos obtidos pela gestão anterior, até mesmo pela 

falta de um período efetivo de transição, o que contribui para um afastamento cada vez 

maior dos preceitos e objetivos fundamentais do equipamento. 

Tendo-se em vista este cenário, conclui-se que é urgente a criação de 

mecanismos de gestão e capacitação continuada, que contribuam para a 

homogeneização dos conceitos e rumos assumidos pelos BAs, balizados por seu 

objetivo fundamental: combater o desperdício de alimentos e contribuir para a 

mitigação da insegurança alimentar. Nesse sentido, seria muito importante, então, que 

se exigisse efetivamente que os potenciais coordenadores já tivessem frequentado o 

curso de gestores de BAs oferecido pela REDESAN ou que, em caso contrário, os 

mesmos tivessem um prazo máximo para fazê-lo ao assumir a coordenação.  

Outra via importante seria a implementação, por parte do MDS, de um sistema 

itinerante de capacitação das equipes dos BAs visando estabelecer um padrão mínimo 
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de funcionamento, considerando os objetivos primordiais e fundamentais de um Banco 

de Alimentos, bem como as especificidades de cada localidade. 

Outro problema também apontado pelo estudo foi a baixa frequência de 

regulamentação dos Bancos de Alimentos por meio de Leis de criação, constituindo um 

cenário de fragilidade quanto à continuidade dos equipamentos nos municípios. É 

importante, portanto, que o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

oriente e incentive os gestores municipais a se mobilizarem, junto ao Legislativo e a 

sociedade civil, para a aprovação das Leis de forma a estabelecer os BAs enquanto 

estratégia de abastecimento e garantia de acesso a alimentos de qualidade das Políticas 

Municipais de Segurança Alimentar e Nutricional. Os Conselhos Municipais de SAN 

possuem atuação fundamental nessa proposta e também devem ser incentivados e 

apoiados pelo MDS e pelo Conselho Estadual de SAN. 

Ainda com vistas à manutenção dos Bancos de Alimentos municipais, as táticas 

municipais de incentivo à doação por parte da rede de comercialização de gêneros 

alimentícios devem ser estabelecidas, com o amplo apoio do Governo Federal, 

representado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. É 

importante ressaltar que próximo a uma década de existência do Programa Banco de 

Alimentos, ainda não existe nenhuma Lei de dedução de imposto ou incentivo fiscal, a 

exemplo da Lei do Bom Samaritano, aprovada nos Estados Unidos em 1996. No Brasil, 

o Projeto de Lei nº 4.747/98, conhecido como Estatuto do Bom Samaritano, tramita no 

Congresso há anos. É imprescindível, ainda, a criação de legislação que proteja os 

doadores, isentando-os da responsabilidade higiênico-sanitária dos gêneros 

encaminhados aos Bancos de Alimentos. Essa lacuna legal no Programa tem como 

consequência a escassez de doações em vários BAs que, por este motivo, apresentam 

capacidade ociosa de operacionalização enquanto toneladas de produtos próprios para o 

consumo são diariamente desperdiçadas. 

Ademais, a maioria dos Bancos de Alimentos municipais em operação em Minas 

Gerais apresenta-se com estrutura física inadequada de acordo com os preceitos 

higiênico-sanitários estabelecidos pelos órgãos federais sanitários, assim como 

equipamentos insuficientes para o funcionamento dentro dos padrões preconizados pela 

própria União. O MDS necessita estreitar o espaço com os municípios durante o 

planejamento e execução dos convênios visando diminuir estruturas com deficiências e 

que foram financiadas com altos investimentos federais e municipais. 
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Posterior aos convênios, é imperativo que o MDS seja mais exigente quanto ao 

levantamento de dados empíricos necessários para a avaliação de indicadores de 

qualidade, como eficiência, eficácia e efetividade, e consequente monitoramento de um 

instrumento de política pública. O estudo apontou que os municípios ainda não estão 

aptos e organizados para a prestação dos custos operacionais do Programa, tão pouco 

estão cumprindo o compromisso de envio de relatórios trimestrais para a prestação de 

contas sobre a movimentação e atividade realizadas. 

Cita-se aqui a insuficiente promoção da emancipação e independência dos 

beneficiários e usuários, já que as atividades de educação alimentar e nutricional, assim 

como de empoderamento, não estão sendo realizadas a contento para uma intervenção 

estruturante. É necessário que os gestores dos Bancos de Alimentos estejam sensíveis à 

necessidade de constantes ações educativas, uma vez que empoderar os beneficiários 

dos BAs significa adotar uma abordagem de efeito em longo prazo, no entanto, com 

resultado sustentável. 

O presente estudo indica também uma atual limitação da expressividade na qual 

a iniciativa de combate ao desperdício de alimentos foi elaborada. Não há dúvidas de 

que os equipamentos contribuem potencialmente para a ampliação do acesso à 

alimentação adequada por parte dos segmentos mais vulneráveis e, em sua grande 

maioria, em insegurança alimentar. No entanto, o que se pôde perceber foi uma inversão 

do sentido primordial da existência de estruturas de recepção, manipulação, 

processamento e distribuição de alimentos excluídos do mercado, visando a 

reintrodução desses produtos na cadeia alimentar, pela incorporação de um Programa de 

compra de alimentos. Ousa-se dizer que a efetividade dada pela garantia ao acesso à 

alimentação adequada dos beneficiários do Programa Banco de Alimentos é fruto da 

operacionalização do PAA. 

Sabe-se que o Programa de Aquisição de Alimentos, instituído em 2003, tem o 

objetivo de promover o fortalecimento e a inclusão socioeconômica dos agricultores 

familiares, compreendendo ações vinculadas à distribuição de produtos agropecuários 

para pessoas em situação de insegurança alimentar, visando garantir acesso à 

alimentação adequada e à formação de estoques estratégicos.  

No entanto, se a intenção inicial do MDS era executar toda a logística de 

distribuição de alimentos de forma conjunta entre os dois Programas, redundando em 

maior economicidade e eficiência no gasto do recurso público ao evitar a construção de 

estruturas para operacionalizar o PAA, o que se conclui é um prejuízo na função 
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originária do Banco de Alimentos. A proposta de associação de dois Programa 

aparentemente tão semelhantes ao doar alimentos à pessoas em vulnerabilidade, são, na 

sua essência, opostos, já que o PAA compra alimentos novos, em perfeito estado de 

conservação, enquanto o BA recebe gêneros evitados de serem descartados, já bastante 

manipulados na cadeia de produção. Por este motivo, o PAA vem afetando a identidade 

do Programa Banco de Alimentos, visto que, ocupando a mesma estrutura, competem 

pelo espaço, concorrem pelo mesmo público e a equipe, por vezes bastante reduzida e 

incentivada pelo poder local, opta por operacionalizar o PAA. 

A análise situacional permitida pelo estudo ora apresentado demonstra que os 

Bancos de Alimentos de Minas Gerais vêm trabalhando quase que exclusivamente com 

captação de alimentos não oriundos do desperdício de alimentos. Tal situação de 

desvirtuamento da concepção do Programa e de seu objetivo de redução do desperdício 

deve ser, portanto, verificada nas outras regiões do país que alocam Bancos de 

Alimentos.   

Tendo em vista o grande volume de perdas e desperdício no Brasil e no mundo e 

a crescente preocupação com a crise dos alimentos pela alta dos preços, o Programa 

Banco de Alimentos se constitui uma importante estratégia de segurança alimentar e 

nutricional e requer uma atenção maior por parte do governo federal. Seu arranjo 

conceitual e estrutural devem ser reforçados e a sua função primordial potencializada e 

não em constante competição com outro Programa de tamanha importância para 

agricultura familiar do Brasil. 
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7 RECOMENDAÇÕES AO PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS 

 

◦ Potencializar a função primordial de combate ao desperdício de alimentos;  

◦ Reforçar o arranjo conceitual e estrutural dos Bancos de Alimentos. 

◦ Revisar as condições de participação e critérios técnicos classificatórios dos 

editais de seleção de municípios para apoio à implantação e modernização de BAs, com 

vistas a aumentar a sensibilidade na identificação das regiões mais vulneráveis e, 

portanto potencialmente mais carentes. 

◦ Estreitar o espaço entre os municípios contemplados para implantação e 

modernização de BAs e o MDS, objetivando melhor planejamento e construção das 

estruturas físicas. 

◦ Recomendar e incentivar os municípios sobre a importância da Lei de criação 

dos BAs, com o objetivo de constituir mais um instrumento de regulamentação. 

◦ Exigir a elaboração e implementação de Regimento Interno, de preferência 

com anuência do Conselho Municipal de referência e apoio à segurança alimentar e 

nutricional, a todos os BAs em funcionamento e inclusão como exigência no Plano de 

Trabalho no momento da celebração dos convênios de novos BAs. 

◦ Exigir, no momento de oficialização do convênio de implantação e/ou 

modernização, que o município se comprometa a constituir e manter a composição de 

equipe mínima, como preconizado no Regimento Interno. 

◦ Intensificar a capacitação da equipe técnica e gestora dos BAs em SAN e em 

Gestão de Bancos de Alimentos. 

◦ Exigir a elaboração do Manual de Boas Práticas e de Procedimentos 

Operacionais Padronizados aos BAs em funcionamento, em cumprimento às 

Resoluções da ANVISA, bem como exigência aos BAs logo assim que iniciarem seu 

funcionamento após a celebração dos convênios de implantação. 

◦ Definir um padrão de funcionamento e normatização dos BAs, respeitando a 

diversidade dos municípios, incluindo a criação de um Regulamento Técnico Sanitário 

específico para Bancos de Alimentos. 

◦ Retomar a mobilização para aprovação da Lei do Bom Samaritano. 

◦ Criar um instrumento legal de proteção dos doadores parceiros dos BAs, bem 

como para responsabilização do nutricionista quanto aos alimentos recebidos nos BAs. 

◦ Aumentar a exigência quanto às prestações de contas dos BAs ao MDS, em 

especial, os Relatórios Trimestrais de Atividades. 
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◦ Definir indicadores de monitoramento dos BAs e realizar constantes 

avaliações. 
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APÊNDICE A 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

Comitê de Ética em Pesquisa 

  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

  

Você está sendo convidada (o) a participar de uma pesquisa intitulada: “Avaliação da eficiência, 

eficácia e efetividade dos Bancos de Alimentos de Minas Gerais, Brasil”, coordenada pelo Professor Dr. 

Romero Alves Teixeira, e projeto de mestrado da discente e pesquisadora, Natalia de Oliveira Tenuta, em 

virtude de você ser o responsável técnico do Banco de Alimentos 

_________________________________. 

Comprometo-me a respeitar e cumprir todos os preceitos éticos apregoados na resolução 

466/12. 

A sua participação não é obrigatória sendo que, a qualquer momento da pesquisa, você poderá 

desistir e retirar seu consentimento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não irá 

acarretar qualquer penalidade, perda de benefícios ou prejuízo para sua relação com o coordenador da 

pesquisa, com a pesquisadora, com a UFVJM ou com a o órgão gestor do Banco de Alimentos. Você será 

esclarecido (a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar, a qualquer momento. 

Os objetivos desta pesquisa são avaliar a estrutura, no que se refere aos recursos materiais, 

humanos e financeiros, estrutura física e organizacional dos Bancos de Alimentos e os seus processos de 

articulação com parceiros, captação, processamento, armazenamento e distribuição de gêneros 

alimentícios, atendimento aos beneficiários e educação em alimentação e nutrição. Além disso, avaliar o 

resultado das atividades e intervenções dos Bancos de Alimentos. Caso você decida aceitar o convite, será 

submetido (a) aos seguintes procedimentos: Responder a um questionário sobre estrutura, processo e 

resultados dos Bancos de Alimentos, guiar uma visita ao equipamento e disponibilizar os Relatórios 

Trimestrais que são enviados ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, ou outros 

documentos de registro necessários para responder às perguntas do questionário.  O tempo previsto para a 

sua participação é de aproximadamente 180 minutos (três horas). 

Entrevistas são, geralmente, ricas fontes de informações, dessa forma solicito a sua autorização 

para reutilização das informações geradas para possíveis pesquisas posteriores. Caso você permita, me 

comprometo a submeter à nova pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa e garantir os preceitos éticos, 

conforme a resolução 466/12.  

Os riscos relacionados à sua participação incluem o constrangimento ou desconforto ao 

responder as perguntas do questionário, caso não se sinta autorizado a fazê-la ou não saiba responder. 

Este risco será minimizado pela liberdade dada pelo pesquisador a você de não responder a pergunta que 

não se sinta apto ou à vontade. 

Os benefícios relacionados com a sua participação poderão ser, indiretamente, contribuição para 

a descrição do cenário estadual quanto à qualidade dos Bancos de Alimentos de Minas Gerais, produção 

de contribuições para a reflexão e melhor compreensão do Programa e para seu possível aperfeiçoamento 
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ou transformação e contribuição com a sistematização e, portanto, com retroalimentação do Programa 

Banco de Alimentos. Sendo assim, a sua participação poderá contribuir para a avaliação de uma política 

pública de segurança alimentar e nutricional, a qual interfere diretamente na garantia do direito humano à 

alimentação adequada. 

Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em seminários, congressos e similares, 

entretanto, os dados/informações obtidos por meio da sua participação serão confidenciais e sigilosos, não 

possibilitando sua identificação. A sua participação bem como a de todas as partes envolvidas será 

voluntária, não havendo remuneração para tal. Como não estão previstos gastos, não está previsto 

ressarcimento. Não está previsto indenização por sua participação.  

Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço do pesquisador 

principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação agora ou em qualquer 

momento. 

 

Coordenador do Projeto: Prof. Dr. Romero Alves Teixeira  
Endereço: Rua dos Ipês, nº 190, Condomínio Vila Real, Cazuza – Diamantina – MG 

Telefone: (38) 3532-1233 

 

Pesquisadora: Natalia de Oliveira Tenuta 

Endereço: Avenida Barão de Paraúna, nº 378, aptº 2, Presidente – Diamantina – MG 

Telefone: (38) 9899-0826 / (31) 9233-0826 

 

 

Declaro que entendi os objetivos, a forma de minha participação, riscos e benefícios da mesma e 

aceito o convite para participar. Autorizo a publicação dos resultados da pesquisa, a qual garante o 

anonimato e o sigilo referente à minha participação. 
 

Nome do sujeito da pesquisa: _____________________________________________ 

 

Assinatura do sujeito da pesquisa: _________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 

Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba –  

Diamantina/MG CEP39100000 

Tel.: (38)3532-1240 – 

 Coordenadora: Thaís Peixoto Gaiad Machado 
Secretaria: Dione Conceição de Paula 

Email: cep.secretaria@ufvjm.edu.br e/ou cep@ufvjm.edu.br.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cep.secretaria@ufvjm.edu.br
mailto:cep@ufvjm.edu.br
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APÊNDICE B 

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA, PROCESSO E RESULTADO DOS 

BANCOS DE ALIMENTOS DE MINAS GERAIS, BRASIL 

Instrumento de Avaliação para a Pesquisa de Mestrado em Saúde, Sociedade e Ambiente 

Orientador da Pesquisa: Prof. Dr. Romero Alves Teixeira 

Pesquisador: Natalia de Oliveira Tenuta 

Número do Questionário: ____ de 10 

Data da coleta de dados: ____/____/14 

Banco de Alimentos: 

Nome do entrevistado 1: 

 

Cargo/função do entrevistado 1: 

 

Nome do entrevistado 2: 

 

Cargo/função do entrevistado 2: 

 

Nome do entrevistado 3: 

 

Cargo/função do entrevistado 3: 

 

Telefone do equipamento: (    )  

Endereço: 

CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO E DO EQUIPAMENTO 

1 População municipal:                  habitantes 

2 Perfil do município que cedia o Banco de Alimentos: (    ) Rural    (    ) Urbano    (    ) NSI/NR 

3 

Pela sua percepção, o Banco de Alimentos está localizado em uma região com qual nível de 

vulnerabilidade social/InSAN? 

(    ) Baixo 
(    ) Médio 

(    ) Alto 

(    ) NSI/NR 

4 

Por qual motivo o Banco de Alimentos foi localizado neste local? (É permitida mais de uma resposta) 
(    ) Área próxima a polo de captação dos alimentos 

(    ) Área próxima a bolsões de pobreza do município 

(    ) Outro. Relate  
(    ) NSI/NR 

5 

Quais as instâncias de controle social existentes no município? (É permitida mais de uma resposta) 

(    ) Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 

(    ) Conselho Municipal de Assistência Social 
(    ) Outra 

(    ) NSI/NR 

6 

O município possui Sistema Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional? 
(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) NSI/NR 

7 

O município possui Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional? 
(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) NSI/NR 

8 
Quais outros equipamentos/ações de Segurança Alimentar e Nutricional existem no município? 
(    ) Restaurante Popular. Obs.  

(    ) Cozinha Comunitária. Obs.  



125 

 

(    ) Hortas. Obs.  

(    ) Feiras Populares. Obs.  

(    ) Mini Agroindústria. Obs.  

(    ) Produção de Ervas Medicinais e Aromáticas. Obs.  
(    ) Programa Nacional de Alimentação Escolar. Obs.  

(    ) Programa de Aquisição de Alimentos. Obs.  

(    ) Outros. Descreva 
(    ) NSI/NR 

9 

a) A Central de Abastecimento mais próxima está localizada em qual município?  

(    ) NSI/NR 

b) Qual a distância aproximada do BA até a CEASA (km)? 
(    ) NSI/NR 

c) Há alguma facilidade/dificuldade por essa proximidade/distância da CEASA?  

(    ) NSI/NR 

10 

Há outro Banco de Alimentos em funcionamento no município? 

(    ) Não. Pule para pergunta 12 

(    ) Sim. Responda a pergunta 11 

(    ) NSI/NR 

11 

Qual a interferência/impacto desse outro BA no equipamento em que você atua? 

(    ) Não se aplica 

(    ) NSI/NR 

INSTRUMENTOS LEGAIS E ORGANIZACIONAIS 

12 

O Banco de Alimentos possui: (É permitida mais de uma resposta) 

(    ) Lei que regulamenta sua criação. Lei nº ____________, de _____/_____/_____ 

(    ) Regimento Interno 
(    ) Manual de Boas Práticas 

(    ) Procedimento Operacional Padrão (POP) 

(    ) Alvará de Funcionamento (Corpo de Bombeiros) 

(    ) Alvará/Licença Sanitária 
(    ) NSI/NR 

13 

O município possui alguma base legal/instrumento de incentivo à doação ao Banco?  

(    ) Sim. Qual? 
(    ) Não 

(    ) NSI/NR 

CONVÊNIO DE IMPLANTAÇÃO/MODERNIZAÇÃO 

 
 

14 

 

 

A iniciativa de implantação do Banco de Alimentos foi: 
(    ) Prefeitura Municipal 

(    ) Organização sem fins lucrativos 

(    ) Outra. Qual?  

(    ) NSI/NR 

15 

O convênio com o MDS contribuiu ou contribui com qual etapa? (É permitida mais de uma resposta) 

(    ) Implantação, com a construção do imóvel 

(    ) Implantação, com a reforma do imóvel 
(    ) Implantação, com a aquisição de materiais permanentes 

(    ) Implantação, com a aquisição de materiais de consumo 

(    ) Implantação, com o financiamento para serviços de consultoria de terceiros (pessoa jurídica ou física) 

(    ) Manutenção do Programa 
(    ) Modernização, com a reforma do imóvel 

(    ) Modernização, com a aquisição de materiais permanentes 

(    ) Modernização, com a aquisição de materiais de consumo 
(   ) Modernização, com o financiamento para serviços de consultoria de terceiros (pessoa jurídica ou 

física) 

(    ) Modernização, com a aquisição de veículo para o transporte de gêneros alimentícios 

(    ) Outro. Qual? 



126 

 

(    ) NSI/NR 

16 

Para convênios de implantação: 
(    ) Não se aplica 

a) Ano do convênio: 

(    ) NSI/NR 
b) Edital nº:  

(    ) NSI/NR 

c) Valor repassado pelo MDS: R$ 

(    ) NSI/NR 
d) Valor da contrapartida investida no convênio com o MDS: R$  

(    ) NSI/NR 

e) Foi elaborado um Projeto Básico de arquitetura e engenharia para a implantação/modernização do 
equipamento? 

(    ) Não 

(    ) Sim. Quais os profissionais envolvidos?  

(    ) NSI/NR 

17 
Data do início das atividades do BA: ____/____/____ 

(    ) NSI/NR 

18 
Data da inauguração do BA: ____/____/____ 

(    ) NSI/NR 

19 

Para convênios de modernização: 

(    ) Não se aplica 

a) Ano do convênio:  
(    ) NSI/NR 

b) Edital nº:  

(    ) NSI/NR 

c) Valor repassado pelo MDS: R$ 
(    ) NSI/NR 

d) Valor da contrapartida investida no convênio com o MDS: R$  

(    ) NSI/NR 
e) Foi elaborado um Projeto Básico de arquitetura e engenharia para a implantação/modernização do 

equipamento? 

(    ) Não 
(    ) Sim. Quais os profissionais envolvidos?  

(    ) NSI/NR 

f) Qual(is) foi(ram) a(s) demanda(s) de adequação que motivou(aram) a modernização?  

(    ) NSI/NR 

20 

Quais foram as maiores dificuldades encontradas durante o processo de implantação/modernização do 

equipamento?  

(    ) NSI/NR 

21 

Junto com o convênio com o MDS, foi firmado convênio com algum outro órgão visando o 
funcionamento do BA? 

(    ) Sim. Qual? 

 
a) Objeto do convênio: 

(    ) NSI/NR 

 
b) Data do convênio:  

(    ) NSI/NR 

 

c) Vigência:  
(    ) NSI/NR 

(    ) Não 

(    ) NSI/NR 
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RECURSOS HUMANOS 

22 

 

Qual a composição da equipe do Banco de Alimentos? 

 
Coordenador/Gestor: 

a) Qntd. (    ) / Escolaridade ________________ / Vínculo _____________/ CH/sem. (        ) 

b) Tempo de serviço  
c) Experiência em EPANs  

(    ) NSI/NR  

Nutricionista: 

a) Qntd. (    ) / Escolaridade ________________ / Vínculo _____________/ CH/sem. (        )  
b) Tempo de serviço  

c) Experiência em EPANs  

(    ) NSI/NR  
Assistente Social: 

a) Qntd. (    ) / Escolaridade ________________ / Vínculo _____________/ CH/sem. (        )  

b) Tempo de serviço  

c) Experiência em EPANs  
(    ) NSI/NR  

Psicólogo: 

a) Qntd. (    ) / Escolaridade ________________ / Vínculo _____________/ CH/sem. (        )  
b) Tempo de serviço  

c) Experiência em EPANs  

(    ) NSI/NR  
Assistente Administrativo: 

a) Qntd. (    ) / Escolaridade ________________ / Vínculo _____________/ CH/sem. (        )  

b) Tempo de serviço 

c) Experiência em EPANs 
(    ) NSI/NR  

Manipuladores: 

a) Qntd. (    ) / Escolaridade ________________ / Vínculo _____________/ CH/sem. (        )  
b) Tempo de serviço  

c) Experiência em EPANs  

(    ) NSI/NR  
Motorista: 

a) Qntd. (    ) / Escolaridade ________________ / Vínculo _____________/ CH/sem. (        )  

b) Tempo de serviço  

c) Experiência em EPANs 
(    ) NSI/NR  

Outro 

a) Qntd. (    ) / Escolaridade ________________ / Vínculo _____________/ CH/sem. (        )  
b) Tempo de serviço  

c) Experiência em EPANs  

(    ) NSI/NR  

23 

 
O Banco de Alimentos possui estagiários? 

(    ) Não. Por qual motivo? 

Pule para pergunta 25 
(    ) Sim. Qual o vínculo?  

1. Curso 

2. Curso 

3. Curso 
4. Curso  

(    ) NSI/NR 
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24 

Cite os projetos/ações desenvolvidos pelos estagiários. 

(    ) Não se aplica 

(    ) NSI/NR 

 

25 

Qual o método de seleção dos funcionários?  

(    ) NSI/NR 

 

26 

Marque os exames trabalhistas realizados 
(    ) Exame admissional 

(    ) Exame periódico 

(    ) Exame demissional 
(    ) Outro. Descreva 

(    ) NSI/NR 

 

27 

 
Descreva os cursos de formação em Segurança Alimentar e Nutricional que os funcionários já 

participaram (ex.: REDESAN). 

 
1. Profissional  

Curso  

Instituição                                                                                                      / Ano   
2. Profissional  

Curso  

Instituição                                                                                                      / Ano   

3. Profissional  
Curso  

Instituição                                                                                                      / Ano   

4. Profissional  
Curso  

Instituição                                                                                                      / Ano   

5. Profissional  

Curso  
Instituição                                                                                                      / Ano   

6. Profissional  

Curso  
Instituição                                                                                                      / Ano   

(    ) Não se aplica 

(    ) NSI/NR 
 

 

* Preencher durante a visita ao Equipamento 

ESTRUTURA FÍSICA  

28 

Ambiente/Setor 

Não 

possui Ruim Regular 

Bo

m 

Muito 

bom Excelente Adaptado                 Obs. 

Manipulação de 
alimentos 

  

Recepção         

Seleção/ Triagem/ 
Higienização 

        

Processamento         

Acondicionamento e 
identificação 

        

Expedição         

Armazenamento de 

alimentos 

  

Despensa seca         

Câmara de resfriamento         
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Câmara de 
congelamento 

        

Higienização e 
armazenamento de 
monoblocos e pallets 

        

Sala multiuso         

Sala de administração         

Vestiário/sanitário         

Banheiros adaptados a 
PNE 

        

Depósito de material de 
limpeza 

        

Depósito de resíduos         
 

29 A localização deste equipamento propicia facilidade de acesso para os carros de transporte de alimentos? 

(    ) Sim   (    ) Não 

30 
O Banco de Alimentos encontra-se em zona livre de focos de insalubridade? 
(    ) Sim    (    ) Não 

31 Possui odores indesejáveis?    (    ) Sim    (    ) Não 

32 Possui fumaça? (    ) Sim    (    ) Não 

33 Possui pó ou outros contaminantes?    (    ) Sim    (    ) Não 

34 Está longe de lixo?    (    ) Sim    (    ) Não 

35 Possui objetos em desuso?    (    ) Sim    (    ) Não 

36 Encontra-se em local com presença de animais, insetos, roedores?    (    ) Sim    (    ) Não 

37 É exposto a inundações?    (    ) Sim    (    ) Não 

38 O terreno possui infraestrutura urbana básica (redes públicas de abastecimento de água e de fornecimento 
de energia elétrica e, também, redes de captação para águas pluviais e esgotamento sanitário (ou 

construção de fossa séptica)? (    ) Sim    (    ) Não 

39 
Os acessos (para pedestres e veículos) e em seu entorno imediato são pavimentados?     

(    ) Sim    (    ) Não 

40 
Quanto ao setor de recepção, a área de carga e descarga é coberta, com altura suficiente para entrada de 

caminhão baú?    (    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não existe 

41 

A área de carga e descarga dispõe de iluminação suficiente para permitir a verificação da limpeza e 

higiene dos veículos transportadores dos gêneros? 

(    ) Sim   (    )    Não    (    ) Não existe 

42 
A área de carga e descarga dispõe de local amplo para verificação do peso e/ou da quantidade dos 

gêneros?    (    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não se aplica 

43 
O piso é de alta resistência (PEI 5), que suporta o tráfego pesado e intenso?  

(    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não se aplica 

44 O piso permite fácil limpeza?    (    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não se aplica 

45 É antiderrapante?    (    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não se aplica 

46 É impermeável?    (    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não se aplica 

47 
O piso propicia declividade suficiente para impedir o acúmulo de água? 

(    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não se aplica 

48 
Quanto ao setor de recebimento e higienização, há cruzamento de fluxo entre os produtos para 
higienização e os já repassados e autorizados para distribuição? 

(    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não existe 

49 
É adotada alguma estratégia para tentar minimizar o risco de contaminação entre os produtos? 

(    ) Sim    (    ) Não     (    ) Não se aplica 

50 
O piso é de alta resistência (PEI 5), que suporta o tráfego pesado e intenso? 

(    ) Sim    (    ) Não     (    ) Não se aplica 

51 O piso permite fácil limpeza?    (    ) Sim    (    ) Não     (    ) Não se aplica 

52 É antiderrapante?    (    ) Sim    (    ) Não     (    ) Não se aplica 

53 É impermeável?    (    ) Sim    (    ) Não     (    ) Não se aplica 
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54 
O piso propicia declividade suficiente para impedir o acúmulo de água?     

(    ) Sim    (    ) Não     (    ) Não se aplica 

55 
Quanto ao depósito de resíduos, a área é fechada e climatizada?     

(    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não existe 

56 
Está disposta de forma a facilitar o fluxo de saída do lixo dos ambientes de recepção/pré-higienização e 

seleção/triagem?    (    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não se aplica 

57 
Existe um acesso direto para a parte externa da edificação, por onde o lixo será retirado para a coleta?              

(    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não se aplica 

58 
É um ambiente revestido, de forma que suas superfícies sejam laváveis e impermeáveis? 
(    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não se aplica 

59 
O piso é de alta resistência (PEI 5), que suporta o tráfego pesado e intenso? 

(    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não se aplica 

60 O piso permite fácil limpeza?    (    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não se aplica 

61 É antiderrapante?    (    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não se aplica 

62 É impermeável?    (    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não se aplica 

63 
O piso propicia declividade suficiente para impedir o acúmulo de água? 

(    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não se aplica 

64 

Está disposto de forma que o fluxo do descarte (lixo) não tenha contato, em momento algum, com os 

gêneros que foram selecionados para as etapas posteriores, ou seja, sem haver fluxo cruzado?     

(    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não se aplica 

65 
É adotada alguma estratégia para tentar minimizar o risco de contaminação entre os produtos? 

(    ) Sim    (    ) Não     (    ) Não se aplica 

66 

Se a proposta do Banco de Alimentos contempla atividades de cocção neste ambiente, há instalação de gás 

canalizado?     
(    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não se aplica 

67 

O setor de processamento localiza-se em uma sala fechada, completamente separada dos demais setores, 

de forma a evitar contaminação de produtos?   

(    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não existe 

68 
O piso é de alta resistência (PEI 5), que suporta o tráfego pesado e intenso? 

(    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não se aplica 

69 O piso permite fácil limpeza?    (    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não se aplica 

70 É antiderrapante?    (    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não se aplica 

71 É impermeável?    (    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não se aplica 

72 
O piso propicia declividade suficiente para impedir o acúmulo de água? 

(    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não se aplica 

73 
Quanto ao setor de acondicionamento e identificação e despensa seca, é um ambiente bem iluminado?  

(    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não existe 

74 
É um ambiente fresco (temperatura próxima aos 27°C)? 
(    ) Sim   (    ) Mais quente, próximo aos ______ °C   (    ) Mais frio, próximo aos ______ °C 

(    ) Não se aplica 

75 O ambiente permite ventilação cruzada?    (    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não se aplica 

76 Existem ralos para o escoamento de água?    (    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não se aplica 

77 
Os gêneros alimentícios estão dispostos em prateleiras ou em estrados de polietileno (pallets)?  

(    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não se aplica 

78 
É mantida uma distância mínima, de cerca de 30 cm, da parede e do piso? 

(    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não se aplica 

79 
O piso é de alta resistência (PEI 5), que suporta o tráfego pesado e intenso? 

(    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não se aplica 

80 O piso permite fácil limpeza?    (    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não se aplica 

81 É antiderrapante?    (    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não se aplica  

82 É impermeável?    (    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não se aplica 



131 

 

83 
O piso propicia declividade suficiente para impedir o acúmulo de água? 

(    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não se aplica 

84 
Quanto à câmara de resfriamento, a porta permite a passagem de pallets? 

(    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não existe 

85 
O piso é de alta resistência (PEI 5), que suporta o tráfego pesado e intenso? 
(    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não se aplica 

86 O piso permite fácil limpeza?    (    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não se aplica 

87 É antiderrapante?    (    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não se aplica 

88 É impermeável?    (    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não se aplica 

89 
O piso propicia declividade suficiente para impedir o acúmulo de água? 

(    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não se aplica 

90 
Quanto à câmara de congelamento, a porta permite a passagem de pallets? 
(    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não existe 

91 
O piso é de alta resistência (PEI 5), que suporta o tráfego pesado e intenso? 

(    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não se aplica 

92 O piso permite fácil limpeza?    (    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não se aplica 

93 É antiderrapante?    (    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não se aplica 

94 É impermeável?    (    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não se aplica 

95 
O piso propicia declividade suficiente para impedir o acúmulo de água? 

(    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não se aplica 

96 

Quanto ao setor de higienização e armazenamento de monoblocos, as atividades de higienização e 

armazenamento são realizadas de forma separada? 

(    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não existe 

97 
O piso é de alta resistência (PEI 5), que suporta o tráfego pesado e intenso? 
(    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não se aplica 

98 O piso permite fácil limpeza?    (    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não se aplica 

99 É antiderrapante?    (    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não se aplica 

100 É impermeável?    (    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não se aplica 

101 
O piso propicia declividade suficiente para impedir o acúmulo de água? 

(    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não se aplica 

102 
Quanto ao setor de expedição, está localizado em área coberta? 

(    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não existe 

103 
Dispõe de iluminação suficiente para permitir a verificação da limpeza e higiene dos veículos 

transportadores dos gêneros? (    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não se aplica 

104 
Quanto à sala de administração, encontra-se separado dos outros setores onde há fluxo de alimentos?       (    

) Sim    (    ) Não    (    ) Não existe 

105 

Quanto aos vestiários/sanitários de funcionários, é uma área isolada, sem comunicação direta com os 

demais setores do Banco de Alimentos?     

(    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não existe 

106 
São separados os vestiários/sanitários feminino e masculino? 

(    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não se aplica 

107 

Estão localizados de tal forma a permitir que todos os funcionários tenham que, obrigatoriamente, passar 
por eles antes de ingressarem na área de produção? 

(    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não se aplica 

108 As paredes são revestidas por azulejos?    (    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não se aplica 

109 O piso permite fácil limpeza?    (    ) Sim    (    ) Não se aplica 

110 É antiderrapante?   (    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não se aplica   

111 É impermeável?    (    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não se aplica 
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112 
O piso propicia declividade suficiente para impedir o acúmulo de água? 

(    ) Sim    (    ) Não   (    ) Não se aplica 

113 

Quanto ao depósito de material de limpeza, é uma sala fechada, separada de todo o fluxo referente aos 
alimentos (armazenamento, manipulação e processamento)? 

(    ) Sim    (    ) Não    (    ) Não existe 

114 

Quanto ao setor de capacitação/cozinha experimental, este espaço está projetado de forma que as diversas 
atividades se realizem de forma integrada e contínua? 

(    ) Sim    (    ) Não 

115 
O seu fluxo é separado do fluxo interno do Banco de Alimentos? 

(    ) Sim    (    ) Não 

116 

Através da sala de capacitação/cozinha experimental, é possível visualizar as atividades realizadas no 

interior do Banco de Alimentos? 

(    ) Sim    (    ) Não 

117 
As torneiras possuem dispositivos de acionamento automático?  
(    ) Sim    (    ) Não 

118 
A localização das pias está coerente com a disposição do fluxo de preparo dos alimentos?  

(    ) Sim    (    ) Não 
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Considerando a lista de equipamentos sugerida pelo MDS para os setores abaixo, como você avalia as 

quantidades em relação à suficiência, sendo: 

Ambiente/Setor 

Não 

se aplica Ruim Regular Bom 

Muito 

bom Excelente                     Obs. 

Manipulação de 
alimentos 

 

Recepção        

Seleção/ Triagem/ 
Higienização 

       

Processamento        

Acondicionamento e 
identificação 

       

Expedição        

Armazenamento de 
alimentos 

 

Despensa seca        

Câmara de resfriamento        

Câmara de 
congelamento 

       

Higienização e 

armazenamento de 
monoblocos e pallets 

       

Sala multiuso        

Sala de administração        

Vestiário/sanitário 
 

       

Banheiros adaptados a 
PNE  

       

Depósito de material de 
limpeza 

       

Depósito de resíduos        
 

ESTRUTURA OPERACIONAL 

120 

O Banco de Alimentos fornece uniforme aos seus colaboradores? 

(    ) Sim 

(    ) Não. Descreva o por quê  
(    ) NSI/NR 

121 

O Banco de Alimentos fornece quais Equipamentos de Proteção Individual aos seus colaboradores? 

(    ) Luvas descartáveis 

(    ) Máscaras descartáveis 
(    ) Toucas descartáveis 

(    ) Botas sete léguas 
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(    ) Botas de segurança 

(    ) Luvas de vaqueta 

(    ) Luvas de malha de aço 

(    ) Avental 
(    ) NSI/NR 

122 

Quanto ao veículo utilizado para transporte de gêneros: 

(    ) Veículo adquirido (compra) com recurso do convênio 
(    ) Veículo alugado com recurso do convênio 

(    ) Veículo cedido. Por qual instituição/órgão?  

(    ) Outro. Descreva 

(    ) NSI/NR 

GESTÃO DO EQUIPAMENTO 

123 
Sobre a gestão municipal, o Banco de Alimentos está lotado em qual estrutura administrativa?  

(    ) NSI/NR 

124 

Sobre a gestão municipal: 
(   ) Autogestão. Pule para pergunta 127 

(   ) Compartilhada com ONG/Fundações 

(   ) Outro. Descreva 
(    ) NSI/NR 

125 

Se há parceria na gestão, qual parte da gestão está sob responsabilidade do parceiro? 

(    ) Gestão operacional do BA 

(    ) Gestão financeira do BA 
(    ) Gestão de recursos materiais do BA 

(    ) Gestão de recursos humanos do BA 

(    ) Outro 
(    ) Não se aplica 

(    ) NSI/NR 

126 

Relate como é realizado repasse dos recursos financeiros ao parceiro para manutenção do convênio.  

(    ) Não se aplica 
(    ) NSI/NR 

127 

O Banco de Alimentos possui dotação orçamentária exclusiva? 

(    ) Sim. Qual o valor?  

(    ) Não 
(    ) NSI/NR 

CUSTOS 

128 

Qual a previsão de orçamento anual para a manutenção do BA? R$  

(    ) NSI/NR 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  

CUSTOS FIXOS 

 

Equipamentos (por setor) 

 

Valor Real (R$) 

 

-- 

1. Área de manipulação de alimentos 
 

 
 

-- 

2. Área de armazenamento de alimentos 
 

 
 

-- 

3. Área de higienização e armazenamento  
de monoblocos e pallets 

 

 -- 

4. Sala multiuso 
 

 
 

-- 

5. Sala de administração 
 

 
 

-- 

6. Vestiários/sanitários 
 

 
 

-- 

7. Depósito de material de limpeza 
 

 
 

-- 
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8. Depósito de resíduos 
 

 
 

-- 

Veículos Valor Real (R$) ou Custo de Oportunidade (R$) 

1. 
 
 

 

2. 
 
 

 

3. 
 
 

 

Imóvel 
Valor Real (R$) ou 

 
Custo de Oportunidade (R$) 

1. 
 
 

 

 

Mão de obra permanente direta 

 

Valor Real (R$) -- 

1. RH Total (salários e encargos) 
 
 

-- 

  

CUSTOS VARIÁVEIS 

 

Valor Real (R$)  

1. Gasolina 
 
 

-- 

2. Água 
 
 

-- 

3. Luz 
 

 
-- 

4. Telefone 
 
 

-- 

5. Insumos (luvas, embalagens, produtos de limpeza e 
escritório) 

 -- 

6. Mão de obra variável/voluntários 
 

 
-- 

7. Internet 
 
 

-- 

8. 
 

  

 

(    ) NSI/NR 

130 

O imóvel onde o Banco de Alimentos está implantado é: 

(    ) Próprio. Pule para pergunta 132 
(    ) Alugado. Responda a pergunta 131 

(    ) Cedido. Pule para pergunta 132 

(    ) NSI/NR 
 

131 

Se o imóvel é alugado, descreva com que recurso é custeado:  

(    ) Não se aplica 

(    ) NSI/NR 
 

FUNCIONAMENTO 

132 

Quais os dias e turnos de funcionamento do Banco de Alimentos? 

(    ) Segunda-feira   (    ) Manhã    (    ) Tarde    (    ) Noite 
(    ) Terça-feira        (    ) Manhã    (    ) Tarde    (    ) Noite 

(    ) Quarta-feira      (    ) Manhã    (    ) Tarde    (    ) Noite 

(    ) Quinta-feira      (    ) Manhã    (    ) Tarde    (    ) Noite 
(    ) Sexta-feira        (    ) Manhã    (    ) Tarde    (    ) Noite 

(    ) Sábado              (    ) Manhã    (    ) Tarde    (    ) Noite 
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ENTIDADES ASSISTENCIAIS/PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL/INSAN 

133 

Quais as entidades assistenciais beneficiadas pelo BA?  

(    ) albergues. Qntd.                                                                                             

(    ) abrigo para menores. Qntd.                                                                            
(    ) comunidades de recuperação para dependentes químicos. Qntd.                

(    ) creches. Qntd.                                                                                                 

(    ) escolas municipais. Qntd.                                                                               
(    ) escolas estaduais. Qntd.                                                                                 

(    ) instituições de longa permanência. Qntd.                                                     

(    ) Outro. Qual?              Qntd.                                                                            

(    ) NSI/NR 

134 

O Banco de Alimentos possui lista de espera de cadastro? 

(    ) Sim. Quantas instituições estão hoje aguardando cadastro?  

Qual a metodologia de cadastro das instituições da lista de espera?  
(    ) Não. Por qual motivo?  

(    ) NSI/NR 

135 

Quais os critérios utilizados para cadastramento das entidades como beneficiárias? 

(    ) Caracterizar-se como sociedade civil, sem fins lucrativos 
(    ) Ter CNPJ 

(    ) Estar inscrita no CMAS ou COMSAN 

(    ) Fornecer refeições prontas 
(    ) Não receber doações de alimentos de outros programas de distribuição de alimentos 

(    ) Possuir alvará de funcionamento 

(    ) Ter disponibilidade de buscar as doações no BA 

(    ) Outros. Quais?  
(    ) NSI/NR 

136 

O Banco de Alimentos restringe o atendimento ao próprio município? 

(    ) Sim. Por quê?  
(    ) Não. Por quê?  

(    ) NSI/NR 

137 

O Banco de Alimentos possui um prontuário para cada entidade? 

(    ) Sim. O que consta no prontuário?  
(    ) Não. Como são organizadas as informações das entidades?  

(    ) NSI/NR 

138 

O Banco de Alimentos possui um termo de compromisso, cooperação, convênio ou outro tipo de contrato 

com as entidades? 
(    ) Sim. Qual? O que consta?  

(    ) Não. Por qual motivo?  

(    ) NSI/NR 

139 

O Banco de Alimentos realiza visitas técnicas às instituições beneficiadas?  

(   ) Sim. Em qual momento, motivo e frequência?  

(    ) Não. Por quê?  

(    ) NSI/NR 

140 

Qual documento o Banco de Alimentos utiliza para a coleta de informações nas entidades beneficiadas? 

(    ) Formulário de visitas 

(    ) Check list 

(    ) Outro. Descreva  
(    ) NSI/NR 

141 
Quais são as perguntas e observações feitas e como são feitos os registros das visitas? 

(    ) NSI/NR 

142 

O Banco de Alimentos possui alguma estratégia para identificação, mapeamento e captação de entidades 

assistenciais? 

(    ) Sim. Descreva  

(    ) Não. Como elas chegam até o Banco de Alimentos?  

Nº beneficiários: 
Nº beneficiários: 
Nº beneficiários: 
Nº beneficiários: 
Nº beneficiários: 
Nº beneficiários: 
Nº beneficiários: 
Nº beneficiários: 
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(    ) NSI/NR 

143 

Há sobreposição de atendimento de entidades por outro BA? 

(    ) Sim 

(    ) Não. Descreva o motivo/estratégia de não sobreposição  
(    ) NSI/NR 

144 

Quando, em qual situação, circunstância uma entidade é desligada do equipamento? 

(    ) Alguma inadequação 

(    ) Falta de documentação (documento pendente do cadastro ou atualização) 
(    ) Fechamento 

(    ) Outro. Descreva  

(    ) NSI/NR 

145 
Qual a porcentagem de renovação das entidade beneficiárias?  

(    ) NSI/NR 

146 

Há sobreposição de atendimento de entidades pela Alimentação Escolar? 

(  ) Sim. Como essa sobreposição é organizada para que não haja desperdício de alimentos nas entidades?  
(    ) Não. Descreva o motivo  

(    ) NSI/NR 

147 

Há sobreposição de atendimento de entidades por outro Programa de SAN? 

(    ) Sim 
(    ) Não. Descreva o motivo  

(    ) NSI/NR 

148 

O Banco de Alimentos faz atendimento à pessoas/famílias diretamente? 
(    ) Sim. Quantidade de atendidos:                                    Descreva como:  

(    ) Não. Descreva o por quê 

(    ) NSI/NR 

REGULAMENTOS TÉCNICOS SANITÁRIOS/SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

149 

Quais regulamentos técnicos sanitários são utilizados como parâmetro para as atividades operacionais? 

(    ) RDC 216, de 15 de setembro de 2004 

(    ) RDC 275, de 21 de outubro de 2002 

(    ) Outro. Descreva  
(    ) NSI/NR 

150 

O Banco de Alimentos possui alguma estratégia sustentável praticada em sua rotina diária? 

(    ) Não 
(    ) Sim. Descreva  

(    ) NSI/NR 

PARCEIROS/CAPTAÇÃO DE DOAÇÕES 

151 

Qual o perfil dos maiores parceiros? 
(    ) Indústrias de alimentos 

(    ) Mercados, Supermercados, Hipermercados 

(    ) Agricultores familiares 
(    ) Pessoa física 

(    ) Outros. Descreva  

(    ) NSI/NR 

152 
Qual a estratégia que o Banco de Alimentos utiliza para identificação e captação de novos parceiros (ex. 
contrapartida)?  

(    ) NSI/NR 

153 

a) Quantos parceiros cadastrados (fixos) o Banco de Alimentos possui atualmente?  

(    ) NSI/NR 
b) Quanto esses parceiros representam, em percentuais, no valor total de arrecadações? 

(    ) NSI/NR 

154 

Na sua opinião, com relação à base legal, qual o impacto no Programa Banco de Alimentos quanto a falta 
de legislação nacional que protege os doadores e que incentiva a visão de responsabilidade social das 

empresas?  

(    ) NSI/NR 
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155 
Há alguma estratégia de isenção de impostos para incentivar a doação  

(    ) NSI/NR 

156 
Há alguma base legal sobre a responsabilidade técnica do Banco de Alimentos diante das doações?  

(    ) NSI/NR 

157 

O município onde o Banco de Alimentos está instalado possui alguma das estratégias abaixo para 

arrecadação de doações? 

(    ) Campanhas solidárias 

(    ) Contrapartida para os parceiros. Descreva  
(    ) Arrecadação de gêneros não perecíveis em entradas de eventos 

(    ) Pagamento de multas em alimentos 

(    ) Pessoa física 
(    ) Outros. Qual?  

(    ) NSI/NR 

158 

Qual a origem dos alimentos recebidos pelo Banco de Alimentos? Defina o quanto representa e qual o 

gênero (não perecível, perecível) 
1 Todos / 2 Maioria / 3 Pequena Parte / 4 Nenhum 

(    ) Doações fixas 

(    ) Doações esporádicas 
(    ) Campanhas solidárias 

(    ) Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 

(    ) Companhia Nacional de Abastecimento 
(    ) Outros Bancos de Alimentos 

(    ) Outros. Descreva e defina  

(    ) NSI/NR 

159 

Qual o tempo médio entre o recebimento e a doação? 
(    ) No mesmo dia 

(    ) Um dia depois 

(    ) Dois a três dias depois 
(    ) Quatro dias ou mais 

(    ) NSI/NR 

160 

Há recebimento de outro tipo de doação, sem ser alimento?  

(    ) Sim. Qual tipo? 
(    ) Não. Por qual motivo? 

(    ) NSI/NR 

ALIMENTOS PROVENIENTES DE DOAÇÕES 

161 
Sobre os alimentos evitados de serem descartados no lixo, qual a média arrecadada por mês/ano?  
(    ) NSI/NR 

162 

Sobre as condições de todas as doações de alimentos recebidos, defina: 

1 Todos / 2 Maioria / 3 Pequena Parte / 4 Nenhum 

Repassados às instituições beneficiadas da mesma forma que foram arrecadados:  
Antes de serem repassados às instituições beneficiadas os alimentos passam por alguma triagem ou 

seleção:  

Antes de serem repassados às instituições beneficiadas os alimentos passam pelo processo de 
higienização:  

Antes de serem repassados às instituições beneficiadas os alimentos passam por processamento (cortes, 

aparos, processamento mínimo, confecção de polpas):  

Antes de serem repassados às instituições os alimentos passam por processo de sanitização: 
Antes de serem repassados às instituições os alimentos são embalados:  

Outro. Especifique e defina  

(    ) NSI/NR 

163 

Sobre condição dos alimentos perecíveis arrecadados, defina: 

1 Todos / 2 Maioria / 3 Pequena Parte / 4 Nenhum 

Considerado ótimo para o consumo:  

Considerado bom para o consumo:  
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Considerado ruim para o consumo:  

Considerado inapropriado para o consumo:  

(    ) NSI/NR 

164 

Sobre o prazo de validade dos alimentos não perecíveis arrecadados, defina: 
1 Todos / 2 Maioria / 3 Pequena Parte / 4 Nenhum 

Dentro do prazo de validade:  

Curto prazo de validade:  
Fora do prazo de validade:  

(    ) NSI/NR 

165 

Qual o procedimento com os alimentos recebidos fora do prazo de validade? 

(    ) Descartados, sem avaliação 
(    ) Utilizados, se em boas condições e poucos dias de vencido 

(    ) Outro. Descreva  

(    ) NSI/NR 

166 
Qual a quantidade média de alimentos que são descartados pelo Banco de Alimentos por mês? 
(    ) NSI/NR 

167 

Com relação ainda ao tamanho deste descarte, ele representa: 

(    ) A maioria dos alimentos coletados pelo BA 
(    ) Aproximadamente metade dos alimentos coletados pelo BA 

(    ) Uma pequena parte dos alimentos coletados pelo BA 

(    ) NSI/NR 

168 

Qual a principal razão de não ser possível doar 100% dos alimentos arrecadados pelo Banco de 
Alimentos? 

(    ) Demora na retirada do alimento pelas entidades 

(    ) Prazo de validade curto 
(    ) Condições ruins do alimento 

(    ) Redução da necessidade das entidades beneficiadas 

(    ) Aumento da oferta de doação 

(    ) Dificuldade de transporte Doador/BA 
(    ) Dificuldade de transporte BA/Entidade 

(    ) Outra. Descreva  

(    ) NSI/NR 

169 

Qual o principal destino do descarte do Banco de Alimentos? 

(    ) Compostagem 

(    ) Alimentação animal 

(    ) Lixo com coleta seletiva 
(    ) Lixo sem coleta seletiva  

(    ) Outro. Qual?  

(    ) NSI/NR 

ARMAZENAMENTO 

170 
Os alimentos perecíveis recebidos, quando não são doados, como são armazenados?  

(    ) NSI/NR 

171 
Os alimentos não perecíveis recebidos passam por algum processo de porcionamento ou outro tipo de 
manipulação?  

(    ) NSI/NR 

DISTRIBUIÇÃO 

172 
Qual a frequência de distribuição de doações às entidades?  
(    ) NSI/NR 

173 

As entidades possuem algum documento de identificação para a retirada das doações? 

(    ) Sim. Qual?  

(    ) Não. Como é feita a identificação?  
(    ) NSI/NR 

174 
Há alguma metodologia de organização de entidades para receberem as doações? 

(    ) Sim. Descreva  
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(    ) Não 

(    ) NSI/NR 

175 

O Banco de Alimentos considera para distribuição das doações: 

(    ) Número de beneficiários 
(    ) Número de refeições 

(    ) Faixa etária dos beneficiários 

(    ) Capacidade de armazenamento (quantidade/equipamento) 
(    ) Necessidade da entidade 

(    ) Outros. Descreva  

(    ) NSI/NR 

AÇÕES EDUCATIVAS 

176 

O Banco de Alimentos realiza atividades de capacitação dos manipuladores? 

(    ) Sim. Frequência  

(    ) Não. Por quê?                                                  Pular para pergunta 178 

177 

Quais são os temas das atividades oferecidas aos manipuladores? (É permitida mais de uma resposta) 
(    ) Política de Segurança Alimentar e Nutricional 

(    ) Boas Práticas de Manipulação 

(    ) Alimentação Saudável 
(    ) Aproveitamento Integral de Alimentos 

(    ) Gastronomia 

(    ) Produção de Polpas 

(    ) Produção de Compotas 
(    ) Outros  

(    ) NSI/NR 

178 

O Banco de Alimentos realiza atividades de capacitação para as entidades beneficiadas? 
(    ) Sim. Frequência  

(    ) Não. Por quê?                                                    Pular para pergunta 182 

(    ) NSI/NR 

179 

Quais são os temas das atividades oferecidas às entidades? (É permitida mais de uma resposta) 
(    ) Política de Segurança Alimentar e Nutricional 

(    ) Boas Práticas de Manipulação 

(    ) Alimentação Saudável 
(    ) Aproveitamento Integral de Alimentos 

(    ) Gastronomia 

(    ) Produção de Polpas 

(    ) Produção de Compotas 
(    ) Outros  

(    ) NSI/NR 

180 

Qual o público alvo das entidades que participam das atividades educativas? (É permitida mais de uma 
resposta) 

(    ) Coordenadores das entidades 

(    ) Cozinheiros/auxiliares de cozinha 

(    ) Usuários das entidades 
(    ) Agricultores familiares 

(    ) Agricultores familiares cadastrados no PAA 

(    ) Beneficiários do CadÚnico 
(    ) Outros  

(    ) NSI/NR 

181 
Quantas pessoas, em média, são capacitadas por atividade oferecida às entidades?  

(    ) NSI/NR 

182 

São emitidos certificados aos participantes? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) NSI/NR 



140 

 

183 
Faça uma avaliação da capacidade de intervenção nos hábitos e conhecimentos dos participantes  

(    ) NSI/NR 

CONTROLE OPERACIONAL 

184 

O Banco de Alimentos registra a movimentação de coleta, distribuição e descarte de alimentos/outros 
gêneros? 

(    ) Sim. Como?  

(    ) Não. Como é feito então?  

(    ) NSI/NR 

185 

O Banco de Alimentos possui alguma metodologia estratégica de registro e contato frequente com os 

parceiros? 

(    ) Sim. Como?  
(    ) Não. Por qual motivo?  

(    ) NSI/NR 

186 

O Banco de Alimentos utiliza de algum recurso informatizado para os registros?  

(    ) Sim. Qual? Quais as vantagens/benefícios 
(    ) Não. Por qual motivo? Há algum prejuízo por não utilizar?  

(    ) NSI/NR 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 

187 

O Banco de Alimentos fornece relatórios para os parceiros? 

(    ) Sim. Frequência  

(    ) Não. Por quê?  
(    ) NSI/NR 

188 

Quais os relatórios que o Banco de Alimentos produz? Descreva, em poucas palavras, o conteúdo 

(    ) Secretaria gestora  

(    ) Instituição parceira gestora  
(    ) Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome  

(    ) Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 

(    ) Conselho Municipal de Assistência Social  
(    ) Outros  

(    ) NSI/NR 

189 

O Banco de Alimentos divulga seus resultados para a comunidade? 

(    ) Sim. Como?  
(    ) Não. Por quê? 

(    ) NSI/NR 

190 

O Banco de Alimentos realiza autoavaliação? 

(    ) Sim. Frequência  
Quais são os desdobramentos dos resultados? 

Quais os indicadores utilizados?  

(    ) Não. Por quê?  
(    ) NSI/NR 

ARTICULAÇÃO/INTERSETORIALIDADE 

191 

Sobre funcionamento em Rede com outros BAs, o Banco de Alimentos: (É permitido mais de uma 

resposta) 
(    ) Realiza ou participa de reunião com outros Bancos 

(    ) Utiliza software unificado de gestão 

(    ) Recebe alimentos doados de outros Bancos 
(    ) Repassa alimentos arrecadados para outros Bancos 

(   ) Realiza outras atividades que caracterizam a atuação do Banco de Alimentos em Rede. Descreva  

(    ) Não se aplica 

(    ) NSI/NR 

192 

O Banco de Alimentos articula com outros Programas de Segurança Alimentar e Nutricional do 

município? Descreva 

1. Programa:                                                     Ação/Atividade:  
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2. Programa:                                                     Ação/Atividade:  

3. Programa:                                                     Ação/Atividade:  

4. Programa:                                                     Ação/Atividade:  

(    ) Não 
(    ) NSI/NR 

193 

Sob sua ótica, qual a importância dessa interação/articulação enquanto equipamento?  

(    ) Não se aplica 
(    ) NSI/NR 

194 

Sob sua ótica, qual a importância dessa interação/articulação enquanto rede municipal de SAN? 

(    ) Não se aplica 

(    ) NSI/NR 

AVALIAÇÃO NUTRICIONAL E SOCIAL 

195 

O Banco de Alimentos ou outra instituição municipal realiza acompanhamento do estado/perfil nutricional 

dos beneficiários das instituições e famílias? 

(    ) Sim. Como é realizado? 
Qual a evolução do cenário deste estado? 

(    ) Não. Por quê? 

(    ) NSI/NR 

196 

O Banco de Alimentos realiza avaliação do nível sócio econômico dos beneficiários (atendidos pelas 
entidades)? 

(    ) Sim. Como é feito/Frequência?  

Quais os desdobramentos dos resultados? 
(    ) Não. Por quê?  

(    ) NSI/NR 

SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 

197 

O Banco de Alimentos realiza pesquisa de satisfação com as instituições? 
(    ) Sim. Frequência 

(    ) Não. Por quê? 

(    ) NSI/NR 

198 

Sobre a pesquisa de satisfação: 
(    ) Não se aplica 

Qual a data da última pesquisa? 

(    ) NSI/NR 
Qual o resultado geral da pesquisa?  

(    ) NSI/NR 

 

 


