
   Encontro Virtual de         
 Nutricionistas 

Resolução CD/FNDE n° 06/2020 



Uma Resolução alinhada ao Guia 
Alimentar 

• Alimentação é mais que ingestão de 

nutrientes (dimensões culturais, sociais, 

combinações, e comportamento);  

• Sintonia com tempo (evolução da 

alimentação e das condições de saúde da 

população); 

• Socialmente e ambientalmente sustentável; 

• Diferentes saberes geram o conhecimento 

para a formulação de guias alimentares  

• Informações confiáveis contribuem para que 

as pessoas exijam o cumprimento do DHAA; 



Classificação dos alimentos 

75% 

5% 

20% 

Ingredientes Culinários 
Processados 

 Substâncias extraídas Grupo 

1  de uso culinário. Podem 

sofrer: prensagem, trituração, 

moagem, pulverização, 

secagem e refino. 

FNDE 06/2020, Art 21 



Refrigerantes e refrescos artificiais, bebidas ou 

concentrados à base de xarope de guaraná ou 

groselha, chás prontos para consumo e outras bebidas 

similares, cereais (e barras) com aditivo ou adoçado, 

bala e similares, confeito, bombom, chocolate em 

barra e granulado, biscoito/bolacha recheada,  bolo 

com cobertura/recheio, gelados, gelatina, temperos 

com glutamato monossódico ou sais sódicos,  

maionese e alimentos em pó *** ou para 

reconstituição 

 

*** Exceção: leite em pó, fórmulas  

infantis e enterais 

ULTRAPROCESSADOS PROIBIDOS 

Maionese 

FNDE 06/2020, Art 22 



PROIBIDO 

• GORDURA TRANS INDUSTRIALIZADA (todas idades) 

 

 

*Margarina ou creme vegetal (interesterificada) 

• 2 X /mês (parcial) 

• 1 X /sem (integral) 

 

FNDE 06/2020, Art 18 

 

• ULTRAPROCESSADOS: MENORES DE 3 ANOS: 

 

  

 



• Gordura 

• Gordura vegetal 

• Gordura de vegetal de girassol 

• Gordura vegetal de soja 

• Gordura de soja parcialmente hidrogenada 

• Gordura hidrogenada 

• Gordura hidrogenada de soja 

• Gordura parcialmente hidrogenada 

• Gordura parcialmente hidrogenada e/ou 

interesterificada 

• Gordura vegetal hidrogenada 

• Gordura vegetal parcialmente hidrogenada 

ATENÇÃO AOS RÓTULOS! 
Pesquisa da UFSC: 23 ingredientes podem conter a gordura trans. Metade dos rótulos 

analisados na pesquisa citava gordura na lista dos ingredientes, mas só 18% informava que a 

quantidade era maior que zero por porção. 

• Margarina vegetal hidrogenada 

• Óleo de milho hidrogenado 

• Óleo vegetal de algodão 

• Soja e palma hidrogenado 

• Óleo vegetal hidrogenado 

• Óleo vegetal líquido e hidrogenado 

• Óleo vegetal parcialmente hidrogenado 

• Creme vegetal 

• Composto lácteo com gordura vegetal 

• Margarina 

• Margarina vegetal 

• Mistura láctea para bebidas 

 

Fique de olho nos Rótulos!!!! 

Reveja a descrição dos alimentos na pauta de compras!!! 



MAIORES DE 3 ANOS 

•  2x/mês  Produtos CÁRNEOS 

•  1X/ mês 
Legumes e verduras em 

CONSERVA 

• 1X/mês (parcial) 

•  2X/mês (integral) 
BEBIDAS LÁCTEAS 

adoçadas (achocolatados) 

• 2X/ sem (parcial) 

• 3X /sem (≥ 2 refeições) 

• 7X /sem (integral ) 

Biscoitos, bolachas, pães 
e bolos* 

FNDE 06/2020, Art 18; Nota Técnica1879810 

•Tem Gordura TRANS 

•Tem açúcar? 



PROIBIDO: menores de 3 anos (açúcar, mel e edulcorantes) 

 

ACIMA DE 3 ANOS: 

• Máximo 7% açúcar simples adicionado 

• DOCES: 1X / mês 

• Doces Regionais:  2X/mês (parcial); 1X/sem (integral) 

* Doce: todo alimentos com açúcar na composição; 110Kcal/porção 

 

AÇÚCARES 
FNDE 06/2020, Art 18, 19 



AÇÚCAR 

•  Açúcar 

(branco/refinado, 

cristal, demerara, 

mascavo, etc) 

• Açúcar de confeiteiro 

• Açúcar invertido 

• Açúcar de coco 

• Caldo de cana 

• Dextrose 

 

Fique de olho nos Rótulos!!!! 

Reveja a descrição dos alimentos na pauta de 

compras!!! 

 

•Glicose 

•Frutose 

•Glucose de milho 

•Lactose 

•Maltodextrina 

•Maltose 

•Mel 

•Melaço/melado 

•Néctares 

•Sacarose 

•Xarope (malte, milho) 

OS “CODINOMES” DO AÇÚCAR 

ADOÇANTES / 
EDULCORANTES  
•Acessulfame-k 

•Aspartame 
•Ciclamato 
•Esteovídeo 

•Manitol 
•Sacarina 
•Sorbitol 
•Stévia 

•Sucralose 
•Xilitol 



OFERTA DIÁRIA 
Até 7% de açúcar 

adicionado 

15 a 30% de 
gorduras totais 

Até 7% de gordura 
saturada 

SAL:  

- 600mg NA/1,5g de sal) (P) 

- 800mg NA /2,0g de sal (2 ref) 

- 1.400mg NA/3,5g de sal (I) 

Proibido Gordura 
TRANS 

Industrializada 

OFERTA DIÁRIA 



FRUTAS, LEGUMES E 

VERDURAS 

 

• 280g /semana (parcial): 

frutas 2x/sem 

hortaliças 3x/ sem ) 

 

• 520g/ semana (integral) 

frutas 4x /sem 

hortaliças 5x/ sem 

 

 

 

 

 

 

VITAMINAS E MINERAIS 
FNDE 06/2020, Art 18 

• Fe HEME 4x /semana 

• Fe Não Heme + Vitamina C 

***Na oferta de fonte de Ca, não 

oferecer fontes de Fe 

 

 

 

• VITAMINA A: 3x/ semana 
 

* Cálculo de vitaminas e Minerais 

mantém apenas para Creche 

 (Vit A,  Vit C,  Ca e  Fe) 



VARIEDADE 

• 10 alimentos in natura/minimamente 
processados por semana 

1 refeição 

 (20% NET) 

• 14 alimentos in natura/minimamente 
processados por semana, 

2 refeições/dia 

 (30% NET) 

• 23 alimentos in natura/minimamente 
processados por semana, 

≥3 refeições 

 (70% NET) 

• Mínimo: 50 alimentos in natura/ minimamente processado/ ano 

FNDE 06/2020, Art 19 



Sempre que possível 

orgânicos, 

agroecológicos, 

locais e sazonais 

SOCIOBIODIVERSIDADE 



IN NATURA E 
MINIMAMENTE 
PROCESSADOS 

• 75% do R$ 

 

• Mínimo 30% da AF 

 

• FLV: 280g/sem (P); 
520g/sem (I) 

 

• Fe Heme: 4x/sem 

 

• Vit A: 3x/sem 

 

• Variedade: 10 (P); 14 (2 
ref); 23 (I) 

 

• Sustentabilidade: local, 
agroecológico, orgânico 

ULTRAPROCESSADOS E 
PROCESSADOS 

• Até 20% do R$ 

• Ultraprocessados 
proibidos <3 anos* 

• PROIBIDOS: bebidas, 
guloseimas, chocolates,  
gelatina, gelados, 
maionese, glutamato, em 
pó, bolachas e bolos 
recheados, cereais e 
barras adoçados 

• PROIBIDO GORDURA 
TRANS 

• Conservas: 1x/mês 

• Cárneos: 2x/mês 

• Bebidas lácteas: 1x/mês 
(P); 2x/mês (I) 

• Margarina: 2x/mês (P); 
1x/sem (I) 

• Pães, Bolos, bolachas: 
2x/sem (P); 3x/sem (2 ref); 
7x/sem (I) 

• SAL: 1,5g (P); 2g (2 ref); 
3,5g (I) 

AÇÚCAR 

• Proibido < 3 anos* 

 

• Demais: até 7% açúcar 
simples adicionado 

 

• Doces: 1x/ mês 

 

• Doces regionais: 2X/mês 
(P); 1X/mês (I) 



• Combinações de cores; 

• Diversificar os alimentos nos dias da semana; 

• Alimentos locais e da safra; 

• Evitar oferecer o mesmo alimento no mesmo 
dia ou em dias consecutivos; 

• Variar os tipos de corte (cubos, ralado, palitos, 
rodelas, fatias, etc.;) 

• Diversificar as texturas 

Outras orientações 



Modelo cardápio Fundamental, Médio 
e EJA 



• Valor não aplicado na AF poderá ser devolvido 
/descontado 
 

• Localidade da DAP Jurídica: localidade registrada no maior 
número de DAP´s  físicas vinculadas  à DAP jurídica 
 

• Regiões Geográficas (IBGE) 

–  Local 

– Imediata 

– Intermediária 

– Estadual 

– Nacional 

 

 

 

AGRICULTURA FAMILIAR 



SC: Regiões Geográficas 

1. Florianópolis (Florianópolis) 

2. Criciúma (Criciúma, Tubarão e Araranguá) 

3. Lages (Lages e Curitibanos) 

4. Chapecó (Chapecó, Joaçaba, SMO, 

Concórdia, Xanxerê, Maravilha, São 

Lourenço do Oeste, Caçador, Videira)  

5. Joinville (Joinville, Mafra, SBS) 

6. Blumenau (Blumenau, Itajaí, Brusque, Rio 

do Sul, Ibirama, Ituporanga) 



• Não poderá participar do CAE: 

–  Ordenador de despesas 

–  NTR RT 

–  Coordenador PNAE 

 

• NTR deve apresentar periodicamente os 
cardápios ao CAE para conhecimento 

CAE 


