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Desde os tempos antigos o consumo de pescados 
vem aumentando cada vez mais. Ricos em proteínas e 
sais minerais, eles são uma importante fonte de alimento 
saudável, além de promover a geração de renda e o 
reconhecimento cultural de diversas comunidades 
pesqueiras.

“Os alimentos que consumimos possuem 
normalmente diversos microrganismos contaminantes 
provenientes das matérias-primas ou introduzidos 
durante a sua produção. As principais fontes de 
contaminação de alimentos são o solo, a água, o ar, os 
animais, o homem e os equipamentos, utensílios, 
superfícies etc., com os quais os alimentos entram em 
contato. O manuseio correto do alimento e a higiene 
efetiva do manipulador podem evitar boa parte das 

1contaminações” .

 Mas o pescado apresenta fácil deterioração e faz-se 
necessário o uso de técnicas de manuseio e de conser-
vação para que possamos colocar à mesa um alimento 
seguro.

1. Introdução



P

O

2. Tipos de contaminação
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 Contaminação é a presença de qualquer objeto, substância ou 
organismo estranho e indesejável nos alimentos. As contaminações 

2podem ser físicas, químicas e biológicas .

Contaminação física: causada por metais, pedaços de madeira e 
pedras, cabelo, areia, cacos de vidro, plásticos, pregos, espinhas, e 
outros produtos que possam cair nos alimentos. 

Contaminação química: causada por grande quantidade de detergentes, 
agrotóxicos encontrado na lavoura, derramamento de substâncias químicas em 
rios e mares, antibióticos, etc. 
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Contaminação biológica: ocorre quando outros seres vivos 
aparecem junto ao alimento. São comuns os insetos, parasitas, 
roedores, vírus, fungos e bactérias. Esta contaminação pode ser visível 
a olho nu ou não.  Os microrganismos, que incluem as bactérias, são 
pequenos seres vivos que enxergamos somente com o uso do 
microscópio. Muitos podem ser encontrados nos alimentos e, quando 
eles encontram boas condições para se estabelecerem, podem causar 
um grande estrago no estômago, indisposição, pequenas diarreias e 
podem até levar à morte. 
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 Podemos citar alguns fatores que aceleram a decomposição do 
2pescado ou facilitam a sua contaminação :

Ÿ  Contato com outros alimentos, ar, utensílios e equipamentos. 
Ÿ  Falta de hábitos de higiene do manipulador.
Ÿ  Contaminação do ambiente onde o pescado foi capturado.
Ÿ  Presença de luz, umidade alta e temperatura elevada no processo de 

armazenagem e preparo.

As bactérias morrem em temperaturas acima de 60 ºC. A faixa de 
temperatura entre 10 ºC e 60 ºC é chamada de “zona de perigo”, pois 
possibilita maior atividade das bactérias e é quando o manipulador 
deve ter o máximo de cuidado para que o seu produto não deteriore 
rapidamente. Nas temperaturas abaixo de 10 ºC as bactérias estão 
adormecidas e assim o pescado fica protegido da ação das bactérias.

Temperaturas 
onde as 
bactérias 

estão mais 
ativas.

Fonte: Cartilha sobre boas práticas para serviços de alimentação - Resolução-RDC nº 216/2004. 
Brasília: Anvisa.
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Você sabe a diferença de intoxicação e infecção alimentar?

A intoxicação alimentar acontece quando ingerimos alimentos contaminados 
e, algumas horas depois da refeição, aparecem os sintomas como náuseas, 
diarréia, vômito e dor de cabeça. Não existe tratamento especifico, sendo 
importante reidratar o paciente, quando necessário.

A infecção alimentar acontece quando ingerimos alimentos contaminados e 
durante alguns dias os sintomas, tais como dores abdominais, diarréia e grande 
quantidade de gases, continuam incomodando. 

Para ambos os casos, tanto intoxicação quanto infecção alimentar, procure 
atendimento médico.

                     Sintomas iniciais de intoxicação e infecção

 Fonte: Tópicos de Saúde. Acesse online: bit.ly/CuidadosIntoxAlim



3. Boas Práticas
de Fabricação (BPF)
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Com a finalidade de manter o pescado nas melhores condições 
de qualidade é necessário aplicar algumas práticas relacionadas a 
higiene, manipulação, acondicionamento, armazenamento e 
transporte, tornando-o apto ao consumo sem perigo de causar 
doenças.

As Boas Práticas de Fabricação (BPF) são práticas de orga-
nização e de higiene que devem ser obedecidas para garantirmos 
alimento seguro e sem contaminação.

Eles devem ser observadas em todas as etapas, desde o 
recebimento ou coleta do alimento, passando pela limpeza, preparo, 
armazenamento, embalagem, transporte e distribuição, exposição 
para a venda, até chegar ao consumidor. A aplicação das BPF evita 
perdas financeiras e oferece um ganho quanto à oferta de um produto 
confiável e de qualidade, tornando-se assim ferramenta indispensável 
na cadeia produtiva do pescado.

De acordo com a ISO 22000, as BPF têm papel fundamental em 
fatores como controle de pragas, higiene e saúde dos colaboradores, 

3higiene do ambiente, equipamentos, superfície de contato, etc. .

Os riscos de contaminação são minimizados durante todo o 
processo. Seguindo essas recomendações, o pescado deverá se 
conservar por muito mais tempo, o que evitará ação de microrga-
nismos que podem causar doenças aos consumidores. 

As empresas que trabalham com alimentos devem elaborar um 
manual de boas práticas de fabricação, que considera os requisitos 
presentes na legislação sanitária. Após a elaboração deste manual, a 
empresa deve providenciar também o sistema de Análise de Perigos 
e Pontos Críticos de Controle (APPCC), que é fiscalizado pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O APPCC é 
uma ferramenta usada para analisar e avaliar os perigos e estabelecer 
medidas de controle direcionadas para a prevenção da ocorrência de 

4situações indesejáveis .
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Entre os benefícios do sistema APPCC, destacam-se:

· Aumento da segurança dos alimentos.

· Aumento da proteção da saúde pública.

· Promoção do comércio justo.

· Redução de custos com produtos não seguros.

· Imagem positiva e de confiança dos operadores alimentares junto a 
clientes e consumidores.

· Confiança na segurança dos alimentos por parte dos consumidores.

 Em um sistema APPCC, devemos primeiramente salvaguardar os 
pré-requisitos, que são um conjunto de medidas de controle no domínio da 

4higiene alimentar e que incluem :

· Instalações.

· Equipamentos, utensílios e superfícies para contato com os 
alimentos.

· Recepção e armazenamento.

· Embalagem.

· Transporte.

· Gestão dos resíduos.

· Controle de pragas.

· Higienização.

· Qualidade da água.

· Manutenção da cadeia de frio.

· Saúde e higiene dos funcionários.

· Rastreabilidade.

· Formação.

 
 A Anvisa estabeleceu ainda os Procedimentos Operacionais 
Padronizados (POP), por meio da Resolução RDC 275/2006, para 
oferecer mecanismos racionais, práticos e eficientes que garantam a 
segurança dos produtos alimentícios. Os estabelecimentos produtores 
e/ou industrializadores de alimentos devem desenvolver, implementar e 

3manter procedimentos operacionais padronizados para os seguintes itens :
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Ÿ Higienização de instalações, equipamentos, móveis e utensílios.
Ÿ Controle da potabilidade da água.
Ÿ Higiene e saúde de manipuladores. 
Ÿ Manejo de resíduos.
Ÿ Manutenção preventiva e calibração de equipamentos.
Ÿ Controle integrado de vetores e pragas urbanas. 
Ÿ Seleção das matérias-primas, ingredientes e embalagens.
Ÿ Programa de recolhimento de alimentos.

 Cada POP é um procedimento escrito de forma objetiva que 
estabelece instruções sequenciais para a realização das operações rotineiras 
e especificas na produção, armazenamento e transporte de alimentos. Os 
POP, normalmente, são apresentados como anexo do Manual de Boas 
Práticas de Fabricação do estabelecimento. 

Legislação sobre as Boas Práticas de Fabricação

 De acordo com a Anvisa, todas as empresas da indústria de 
alimentos e serviços alimentícios devem adotar as Boas Práticas de 
Fabricação como forma de garantir a qualidade, conformidade e 

3segurança dos alimentos . 

Resolução - RDC nº 275/2002

Essa Resolução foi desenvolvida com o propósito de atualizar a legislação geral, 
introduzindo o controle contínuo das BPF e os Procedimentos Operacionais 
Padronizados, além de promover a harmonização das ações de inspeção 
sanitária por meio de instrumento genérico de verificação das BPF. Portanto, é 
ato normativo complementar à Portaria SVS/MS nº 326/97.

Portaria SVS/MS nº 326, de 30 de julho de 1997

Baseada no Código Internacional Recomendado de Práticas: Princípios Gerais 
de Higiene dos Alimentos CAC/VOL. A, Ed. 2 (1985), do Codex Alimentarius, 
e harmonizada no Mercosul, essa Portaria estabelece os requisitos gerais sobre 
as condições higiênico-sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação (BPF) para 
estabelecimentos produto-res/industrializadores de alimentos.

Portaria MS nº 1.428, de 26 de novembro de 1993

Precursora na regulamentação desse tema, essa Portaria dispõe, entre outras 
matérias, sobre as diretrizes para o estabelecimento de Boas Práticas de 
Produção e prestação de serviços na área de alimentos.



4. Como pescadoras 
e marisqueiras podem adotar

as boas práticas
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 Assim como as empresas, qualquer pessoa que trabalha com 
alimentos ou tenha um pequeno estabelecimento deve também se 
preocupar com todos os procedimentos de higiene e limpeza no preparo, 
armazenamento, embalagem e transporte dos produtos como os quais 
trabalha. A seguir são apresentados os principais procedimentos que 
precisam ser seguidos para garantir a qualidade dos seus produtos, a 
segurança de sua família e de seus consumidores e a valorização do seu 
trabalho. 

 Quem trabalha com a manipulação de alimentos deve ter cuidado 
redobrado com a sua higiene pessoal. Assim evitamos as contaminações, 

5prevenimos as doenças e preservamos a saúde de todos .

Como boas práticas de manipulação:

· Mantenha as unhas curtas e sem esmalte. 

· Não use brincos, relógios, broches, anéis e outros acessórios 
enquanto estiver preparando os alimentos.

· Mantenha o uniforme sempre limpo.

· Use touca e sapatos fechados.    

· Lave as mãos com sanitizante ou água limpa, sabão e desinfetante.

Higiene pessoal 
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As mãos devem ser higienizadas: 

· Ao chegar e sair do trabalho. 

· Quando utilizar os sanitários ou vestiários.                        

· Ao iniciar, interromper ou trocar de atividade. 

· Após manipular alimentos crus ou não higienizados. 

· Antes de manipular alimentos submetidos à cocção, higienizados ou 
prontos para consumo.                                                                                                                                   

· Quando tossir, espirrar, assoar o nariz, tocar no corpo ou cabelo.        

· Ao usar utensílios e materiais de limpeza, como vassouras, rodos, pás, 
panos de limpeza. 

· Ao manipular lixo e outros resíduos.

· Quando tocar em caixas, garrafas, maçanetas, sapatos ou outros 
objetos estranhos à atividade.

· Ao pegar em dinheiro. 

· Antes de vestir e após retirar as luvas utilizadas na manipulação de 
5alimentos .

Umedecer as mãos 
e antebraços com água.

Lavar com sabonete
líquido neutro massageando
as mãos e antebraços por,
pelo menos, 20 segundos.

  Higienização das mãos 

Enxaguar bem as mãos
e os antebraços.

Aplicar antisséptico,
deixando secar naturalmente.

Secar as mãos com papel
toalha não reciclado e descartável.

Fonte: Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE-TO. Manual 
técnico para manipuladores de alimentos. Acesse online: bit.ly/ManualManipAlim
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 Na hora de escolher e consumir um alimento, não é só o valor 
nutritivo que conta. Observar as condições de higiene onde ele se encontra 
e se ele está deteriorado pode evitar o aparecimento de doenças. São 

5práticas recomendadas .

· Tocar nos alimentos apenas antes de cozinhá-los ou na hora de lavá-
los (e com as mãos bem limpas).

· Lavar muito bem as verduras, legumes e frutas, usando sabão, gotas 
de água sanitária, ou vinagre e água corrente, se possível filtrada ou 
fervida. 

· Fazer a comida perto do horário de servi-la.

· Escolher alimentos fiscalizados pelo Ministério da Agricultura e que 
apresentem o selo do Serviço de Inspeção Federal (SIF). Não 
comprar ovos, frango e leite de origem clandestina.

· Cozinhar bem os alimentos. Carnes, aves e peixes devem ser cozidos 
em temperatura superior a 70 graus, para eliminar a maior parte das 
contaminações. Os alimentos que estiverem congelados devem ser 
muito bem descongelados antes de serem preparados e cozidos.

· Fazer a quantia certa para evitar sobras.

· Guardar sobras com muito cuidado. Sobras de alimentos devem ser 
guardadas na geladeira, em temperatura igual ou inferior a 10 graus. 
No caso de comida de criança, o melhor é não guardar. Todo alimento 
na geladeira deve estar embalado ou acondicionado em pote fechado.

· Aquecer bem os alimentos que foram refrigerados. O ideal é mexer, 
misturar para aquecer por igual, juntando água, se possível, para 
permitir a fervura que mata os micróbios. 

· Não misturar alimentos crus com cozidos. Quando se corta um 
frango cru, por exemplo, deve-se lavar muito bem a faca e a tábua 
antes de cortar a ave cozida ou assada.

· Evitar o uso de tábuas de madeira e colheres de pau. É melhor usar 
tábuas e colheres de plástico resistente.

· Proteger alimentos de insetos e animais. Eles transportam micróbios 
que causam doenças. O ideal é guardar os alimentos em vasilhas 
fechadas.

· Não comer alimentos com aparência, textura ou cheiro estranhos.

Higiene dos alimentos 
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· Não comer durante o preparo dos alimentos. 

· Ler com atenção o rótulo do alimento.  

· Verificar o prazo de validade 

· Conservar o alimento em local apropriado. 

· Não falar, tossir ou espirrar em cima dos alimentos. 



19

Higiene do ambiente 

 Manter a higiene do ambiente é de fundamental importância quando 
se pensa em vender seu produto, seja na fabricação caseira (em casa), ou em 
locais apropriados como mini fábricas ou até em indústrias. Os cuidados 
devem sempre ser os mesmos, independentemente do local em que será 

6processado .

· Deve existir separação entre diferentes atividades por meios físicos, 
como paredes e divisórias.

· As instalações físicas, como piso, parede, teto e equipamentos, devem 
possuir revestimento liso, impermeável e lavável.

· Toda a estrutura física deve ser mantida livre de rachaduras, trincas, 
goteiras, vazamentos, infiltrações, bolores, descascamentos, dentre 
outros, para não transmitir contaminantes aos alimentos.

· As áreas internas e externas do estabelecimento devem estar livres de 
objetos em desuso ou estranhos ao ambiente.

· As instalações sanitárias e os vestiários não devem se comunicar 
diretamente com a área de preparação e armazenamento de alimentos 
ou refeitórios.

· Devem existir pias exclusivas para a higiene das mãos na área de 
manipulação, em posição estratégica com relação ao fluxo de preparo 
de alimentos.

· Todas as superfícies que entram em contato com os alimentos devem 
ser sempre limpas, para manter o local livre de poeira, sujeiras e restos 
de alimentos.

· A limpeza deve começar por lugares mais altos e ir descendo até o 
piso.

· Não é permitida a presença de animais.

· Utilizar panos específicos para a limpeza do piso. Após utilizá-los, 
lavar em água e sabão.

· Sempre, depois de terminar o trabalho de cada dia, limpar os pisos, os 
ralos e as paredes das áreas de processamento dos alimentos.
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Higiene das instalações, equipamentos, 
6móveis e utensílios

· Recolher os resíduos maiores com pás ou similares.

· Lavar com água e sabão e/ou detergente e esfregar bem.

· Enxaguar para retirar todos os resíduos de sabão e sujidades.

· Secar paredes, bancadas e pias e puxar a água do piso com rodo.

· Desinfetar pisos e paredes com água sanitária (observar a diluição 
na embalagem) e álcool 70% em pias e bancadas, o que dispensa 
enxágue.

· Deixar secar. 

· Ao utilizar produtos químicos na limpeza, seguir o modo de uso 
expresso no rótulo e observar se o produto é registrado no 
Ministério da Saúde. Caso contrário, não utilizar o produto.

· No preparo de qualquer tipo de solução de limpeza, adicionar o 
produto ativo na água (não o inverso) e sempre respeitar as 
diluições. Assim como o detergente, que deve ser colocado na 
esponja e não a esponja imersa no detergente.

· Não utilizar pano de chão como “tapete”.

· Não utilizar materiais confeccionados de madeira em ambientes 
internos.

Pisos e rodapés

· Limpar uma ou mais vezes ao dia, de acordo com a necessidade.

· Recolher os resíduos.

· Lavar com água e detergente.

· Enxaguar bem com água corrente, preferencialmente quente.

· Fazer a desinfecção imergindo ou banhando por 15 minutos em 
água clorada ou álcool 70%.

· Deixar secar naturalmente.
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Janelas, portas e telas

· Diariamente:  limpar e desinfetar as maçanetas das portas. 

· Semanalmente: lavar com água e detergente e esfregar com escova, 
se necessário, e enxaguar.

Bancadas e mesas de apoio

· Lavar com detergente.

· Retirar o detergente das bancadas usando rodo de uso exclusivo 
para isso.

· Enxaguar bem em água corrente, preferencialmente quente.

· Enxaguar as superfícies que entram em contato com os 
alimentos.

· Fazer a desinfecção imergindo ou banhando a superfície por 15 
minutos em água clorada ou álcool a 70% e esperar dois minutos 
para total evaporação.

· Deixar secar naturalmente e usar rodo se necessário.

Paredes

· Lavar as paredes da cozinha diariamente na altura das bancadas. 

· Uma vez por semana: lavar as paredes, do chão ao teto, com água e 
detergente neutro e escovar bastante até que saia qualquer sujeira.
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Ralos

· Recolher os resíduos acumulados.

· Lavar com água e detergente.

· Enxaguar com solução clorada e esperar, ao menos, dois minutos 
para utilizar o ralo novamente.

6Equipamentos

· Lavar o fogão todos os dias com água e sabão.

· Evitar abrir a geladeira com frequência.

· Descongelar a geladeira sempre que houver necessidade.

· Limpar a geladeira uma vez por semana.

· Batedeiras e liquidificadores devem ser sempre desmontados e 
lavados após o uso.

Utensílios

· Lavar os utensílios na seguinte ordem: canecas e copos, talheres, 
pratos e panelas.

· Remover os restos com uma colher ou espátula, esfregando um a 
um os utensílios com esponja e sabão, e enxaguar em água 
corrente.

· Desinfetar com álcool 70%.



5. Método de manejo
na mariscagem
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Para a coleta dos mariscos, a marisqueira deve separar todo o 
material de forma que os baldes e colheres sejam utilizados somente 
para essa atividade, evitando, assim, qualquer forma de contaminação. 

Após o uso, os utensílios devem ser lavados com água corrente e 
detergente neutro. Durante a coleta a marisqueira deve usar 
equipamento de proteção individual (EPI), tais como chapéu ou boné, 
blusas de manga comprida, protetor solar e labial, óculos escuros e 
sapatos antiderrapantes para evitar acidentes nas pedras. O material 
coletado deve ser lavado ainda na praia para retirada de toda areia.

Após a coleta, os mariscos devem seguir para o cozimento 
durante trinta minutos em fogo baixo ou até que a carne solte da 
concha. Logo em seguida, a polpa do marisco deve ser retirada com as 
mãos ou com o uso de peneiras. Essa é a fase mais crítica no processo, 
pois o manipulador deverá estar com suas mãos completamente 
limpas e com as unhas cortadas e sem esmalte para que possa 
manusear o produto com toda segurança.

  A “carne” é então, debulhada, lavada e ensacada. Dê preferência 
para armazená-la em sacos com a capacidade de até 1 kg de “carne” de 
marisco. Durante o ensacamento, o manipulador também deve estar 
com as mãos devidamente higienizadas para que não ocorra nenhuma 
contaminação.

Para o armazenamento é preciso ter um freezer com espaço 
adequado e que mantenha a temperatura mais ou menos estável. Os 
mariscos pré-cozidos devem ser consumidos em até quatro dias sob 
refrigeração para não se deteriorarem e para não perderem seu sabor 
marcante. O tempo máximo de armazenamento em ponto de 
congelamento para os mariscos pré-cozidos é dois meses.



Os métodos de conservação têm por finalidade evitar ou retardar o 
desenvolvimento bacteriano que contribui para a deterioração do pescado.

Gelo

 O método mais comum de conservação do pescado é pelo frio. O uso 
do gelo mantém o frescor por alguns dias, o que depende do tipo de gelo 
usado (barra, cubo e escama) e da qualidade da água utilizada para 
confecção do gelo. O método de congelamento conserva o produto por 

7mais tempo devido às baixas temperaturas .

 O pescado apresenta três classificações quanto a sua conservação.

· Pescado fresco: não sofre qualquer tipo de processo de conservação, 
a não ser pela ação do gelo.

· Pescado congelado: tratado por métodos de congelamento não 
superior a -25ºC.

· Pescado resfriado: devidamente acondicionado em gelo e mantido 
entre -0,5 ºC e -2 ºC.

Gelo em barra Gelo em cubo Gelo em escama

 Para que os alimentos sejam conservados da melhor maneira e não 
estraguem, é preciso prestar atenção nas condições de temperatura, 
umidade, local de armazenamento, entre outros fatores. Observar a data de 
validade do produto também é essencial.
  

7Conservação do pescado
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Fonte: Lima, L.K.F.. Pescado - métodos de conservação. Embrapa. 
Acesse online: bit.ly/MetodoConsPesca

Resfriamento

 O resfriamento é utilizado quando se armazena o produto em 
prateleiras refrigeradas, como as de supermercado. Esse método não 
possibilita a melhora da qualidade do produto, ou seja, não interrompe a 
deterioração do pescado. Entretanto mantém o produto conservado sob 
refrigeração. 

ERRADO
o gelo não pode
ficar apenas na
parte de baixo 
da caixa de isopor 

ERRADO
o gelo não pode
ficar apenas 
por cima do
pescado

CERTO
o gelo deve recobrir
todo o pescado:
por baixo, por cima
e nas laterais da
caixa de isopor

7Forma correta de acondicionamento do pescado em gelo .



 O congelamento é um dos métodos mais utilizados para o pescado, 
pois mantém o valor nutritivo e propicia que o produto continue com 
qualidade. A vida útil do pescado congelado é longa, mas depende da 
temperatura e do modo em que foi congelado. Uma temperatura de menos 

º18 C reduz o crescimento dos microrganismos, embora não mate todos 
eles. Os alimentos congelados devem ser utilizados dentro de sua data de 
vencimento.

Congelamento

27
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  O sal age como inibidor dos microrganismos, já que a maioria deles é 
sensível a grandes quantidades de sal. O sal também diminui a água 
disponível no alimento para o crescimento dos microrganismos. A salga 
pode ser usada em qualquer tipo de pescado, diferenciando o 
processamento de acordo com o teor de gordura. A salga úmida é realizada 
com o pescado imerso em salmoura (mistura de água e sal). A salga seca é a 

2  adição de sal junto ao pescado formando, assim, camadas alternadas .

 O uso de altas temperaturas também serve para conservar o pescado. 
A maioria dos microrganismos que causam doenças não são resistentes a 
temperaturas superiores a 65º. Este é o processo usado em enlatamento de 
pescado, que é uma importante tecnologia de preservação do pescado para 
consumo humano. Alguns tipos de pescados apreciados para comer-
cialização como enlatados são atuns, sardinhas, cavalinhas, arenques, 

2salmões, camarões, polvos, lulas e mexilhões .                                                             

Salga

Calor 
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 É um dos mais antigos métodos de conservação de alimentos; inibe o 
crescimento de microrganismos e por meio da fumaça aumenta a 
durabilidade do produto. Alguns tipos de pescado que podem ser 
defumados são, por exemplo, tucunaré, pescada, sardinha, tambaqui, pacus 

2  e carpas .

Fumaça (defumação)

Foto: Arthur Chapman
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6. Oportunidades de crédito
para o seu negócio
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 O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(PRONAF) foi criado pelo governo federal para atender aos pequenos 
agricultores, que usam sua própria força de trabalho ou a mão de obra 
familiar. O objetivo do PRONAF é aumentar a qualidade de vida dos 
agricultores e permitir o desenvolvimento e a modernização de seu negócio 
familiar com ofertas de crédito rural. 

 Quem tem direito às linhas de crédito do PRONAF é o pequeno 
8produtor rural. A pessoa precisa se enquadrar em alguma destas categorias :

· Agricultores familiares.

· Pescadores artesanais (desde que autônomos).

· Aquicultores que exploram área de até 2 hectares de lâmina d'água 
ou, então, um tanque-rede de até 500 metros cúbicos.

· Maricultores.

· Silvicultores que promovam o manejo sustentável de florestas 
nativas ou exóticas.

· Extrativistas (exceto garimpeiros e faiscadores).

· Quilombolas.

· Indígenas.

· Assentados da reforma agrária.

· Beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário.

 Para usufruir dos benefícios do PRONAF é preciso ter a DAP − 
Declaração de Aptidão ao PRONAF –, que é a comprovação de 
enquadramento do(a) trabalhador(a) nas exigências do Programa.

 

Linhas de crédito do PRONAF

 Para emitir a DAP a pescadora, agricultora ou marisqueira deve 
possuir e ter em mãos: 

     ·   Carteira de identidade (RG)

 ·  CPF 

 ·  Documentos do/a cônjuge: RG e CPF (apenas para as pessoas 
casadas ou sob regime de união estável).



32

 Vale ressaltar que a DAP é declaratória, ou seja, o que vale são as 
informações apresentadas pelo agricultor familiar no momento do 
cadastro, quando podem ser solicitados os seguintes documentos 
complementares:

· Documento que comprove a propriedade ou utilização do imóvel: 
escritura, contrato, título de posse, entre outros;

· Comprovante de residência;    

· Relatório do rendimento bruto obtido nos últimos 12 meses relativo à 
atividade rural.

Fornecimento para merenda escolar

 Não só empresas podem fornecer alimentos para a merenda escolar. 
Agricultores, pescadores e marisqueiras podem inserir seu alimento no 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). De acordo com o 
Artigo 14 da Lei nº 11.947, de 16/6/2009, 30% do valor repassado pelo 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) deve ser investido na 
compra direta de produtos da agricultura familiar, medida que estimula o 

9desenvolvimento econômico e sustentável das comunidades .

Art. 14.  Do total dos recursos financeiros repassados 
pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo 30% 
(trinta por cento) deverão ser utilizados na aquisição de 
gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e 
do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, 
priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as 
comunidades tradicionais indígenas e comunidades 
quilombolas. 

o
§ 1  A aquisição de que trata este artigo poderá ser 
realizada dispensando-se o procedimento licitatório, 
desde que os preços sejam compatíveis com os vigentes 
no mercado local, observando-se os princípios inscritos 
no art. 37 da Constituição Federal, e os alimentos 
atendam às exigências do controle de qualidade 
estabelecidas pelas normas que regulamentam a matéria.
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 O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) oferece 
alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional a 
estudantes de todas as etapas da educação básica pública. O governo 
federal repassa, a estados, municípios e escolas federais, valores 
financeiros de caráter suplementar efetuados em 10 parcelas mensais 
(de fevereiro a novembro) para a cobertura de 200 dias letivos, 
conforme o número de matriculados.

 As pessoas interessadas podem buscar mais informações nas 
secretarias do seu município.

ESCOLA
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Cássia Rosane nasceu no Rio de Janeiro em 1978, mas há 25 anos 
mora no Ceará onde criou raízes. Sua paixão pela vida marinha a fez 
estudar e se formar em Engenharia de Pesca pela Universidade 
Federal do Ceará. Possui pós-graduação em Limnologia e Recursos 
Hídricos e também em Desenvolvimento Rural Sustentável; 
atualmente é graduanda em Geografia pela Universidade Estadual 
do Ceará. Durante sua vida profissional como engenheira de pesca, 
trabalhou em Belém do Pará exercendo a função como chefe de 
controle de qualidade do pescado. E após 2 anos trabalhando em 
Belém do Pará, resolveu retornar ao Ceará e assim, por volta de 6 
anos atuou na assistência técnica - Extensão para o Instituto 
Agropolos, Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) e Secretaria da 
Pesca e Aquicultura do Ceará (SPA) cuja função exercida era elaborar 
projetos para pescadores e pescadoras em pesca e piscicultura –.  
Paralelamente, as atividades de extensão a mesma atuou como 
instrutora do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (PRONATEC) ministrando cursos de processamento do 
pescado e Piscicultura. Atualmente, desenvolve atividades de 
pesquisa e extensão em etnogeomorfologia marinha com os 
indígenas Tremembé do município de Itarema (CE) e trabalha como 
cooperada da Cooperativa de Trabalho para Prestação de Serviços e 
Assistência Técnica Ltda. (COCEPAT), que presta serviço ao 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), onde ministra 
cursos de piscicultura e derivados do pescado (processamento do 
pescado) percorrendo vários municípios do estado e levando 
consigo a vontade de contribuir na melhoria da qualidade de vida de 
pescadores e pescadoras.
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