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RESUMO 

 

Esta monografia analisa e avalia o Programa de Aquisição de Alimentos na 
modalidade de compra com doação simultânea no município de Erechim. O 
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) surgiu como uma das ações 
estruturantes do Programa Fome Zero e é uma estratégia para garantir a segurança 
alimentar e nutricional das pessoas com maior índice de vulnerabilidade e baixa 
renda, essa política pública vem cumprindo o papel previsto na própria Constituição 
que é a garantia ao acesso dos alimentos com qualidade, quantidade e regularidade 
às populações com riscos de insegurança alimentar e nutricional, promovendo a 
inclusão social no meio rural através do fortalecimento da agricultura familiar que 
produz e fornece os alimentos ao programa. Realizou-se um estudo em relação às 
políticas públicas, a legislação vigente, e toda a questão que envolve o Programa de 
Aquisição de Alimentos, bem como se buscou conhecer e compreender como o 
município de Erechim operacionaliza o programa, quantos agricultores familiares 
fornecem alimentos e quais as entidades socioassitenciais são beneficiadas. Além 
disso, se fez uma pesquisa in loco para averiguar com maior clareza como funciona 
toda a dinâmica de entrega dos alimentos pelos agricultores, qual é a diversidade, 
como é o recebimento desses alimentos por meio das entidades sociassistencias e 
em contrapartida quantas famílias são realmente atingidas e beneficiadas. A partir 
dessa percepção foi feito uma entrevista semiestruturada a fim de identificar quais 
os benefícios e mudanças perceptíveis que este programa governamental tem 
oferecido aos agricultores familiares e o público beneficiado com os alimentos. De 
modo geral se avalia a política pública satisfatória garantindo alimento as famílias de 
baixa renda, fortalecimento da agricultura familiar e minimização do êxodo rural, mas 
com apontamentos de melhoria em relação à frequência de entrega dos alimentos, 
maior diversidade e maior adesão dos agricultores para atenderem um número mais 
amplo de famílias. 

Palavras-chave: Programa de Aquisição de Alimentos. Segurança Alimentar e 
Nutricional.  Agricultura Familiar. Entidades Socioassistenciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 
This paper analyzes and evaluates the Program of Food Acquisition in buying mode 
with simultaneous donation in the city of Erechim. The Food Acquisition Program 
(PAA) has emerged as one of the structuring actions of the Zero Hunger Program 
and is a strategy to ensure food and nutrition security of the people at highest risk 
index and low income, that public policy has been fulfilling the role envisaged in 
Constitution itself which is the guarantee of access to food quality, quantity and 
regularity to people with risk of food and nutrition insecurity, promoting social 
inclusion in rural areas through the strengthening of family farming that produces and 
supplies food to the program. We conducted a study with regard to public policies, 
legislation, and the whole issue involving the Food Acquisition Program, and is aimed 
to know and understand how the municipality of Erechim operationalize the program, 
how many family farmers provide food and which socioassitenciais entities are 
benefited. Also, if made an on-site survey to ascertain more clearly how all the 
delivery dynamics of food by farmers, which is the diversity, as is the receipt of these 
foods through sociassistencias entities and on the other hand how many families are 
actually affected and benefited. From this realization was made a semi-structured 
interview in order to identify the benefits and noticeable changes this government 
program has offered to farmers and the public benefit from the food. Overall 
assessing the satisfactory public policy ensuring food low-income families, 
strengthening family agriculture and minimizing the rural exodus, but with 
improvement notes regarding the frequency of delivery of food, greater diversity and 
greater adherence of farmers to meet a larger number of families. 
 
Keywords: Food Acquisition Program. Food and nutrition security. Family farming. 
Social assistance entities. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa analisou a formulação e a evolução das políticas públicas no 

Brasil, de acordo com o compromisso firmado mundialmente na Cúpula Mundial de 

Alimentação, pretende-se verificar qual a alternativa proposta pelo país a fim de 

minimizar a vulnerabilidade social, a fome, a pobreza e os efeitos das políticas 

públicas, bem como as iniciativas propostas no município de Erechim. 

A fome e insegurança alimentar e nutricional são problemas antigos no 

contexto histórico do Brasil, e esses fatores estão associados principalmente pela 

pobreza, à falta de educação alimentar e também o direcionamento e a criação de 

políticas públicas efetivas para a resolução desse problema. (MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, 2011). 

De acordo com dados referentes aos debates sobre Segurança Alimentar, a 

Cúpula Mundial de Alimentação (World Food Summit) a convite da Organização das 

Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), reuniram-se em Roma no 

ano 1996 e nesse evento comprometeram-se em modificar o atual cenário, onde 

cada país deveria criar alternativas para que todas as pessoas tivessem direito a 

alimentação segura e nutritiva.  Segundo dados coletados pela internet no site da 

FAO, atualmente mais de 800 milhões de pessoas em nível mundial, não têm 

alimentos suficientes para suprir as necessidades nutricionais essenciais.  

Nesse evento que reuniu chefes do Estado e governos do mundo inteiro, 

estes se comprometeram em erradicar a fome no mundo. Os problemas de fome e 

de insegurança alimentar e nutricional tem uma preocupação de dimensão mundial. 

A inacessibilidade do alimento, as dificuldades que cada família com insuficiência 

salarial enfrenta fazendo um “malabarismo” com as despesas, enfim, tem impedido 

que as famílias tenham um alimento saudável a fim de satisfazer as necessidades 

básicas. (FAO, 2014) 

O representante da FAO no Brasil, Alan Bojanic cedeu uma entrevista no ano 

de 2014, para o R7 que é um portal de internet brasileiro, pertencente ao Grupo 

Record, dizendo que o país tem sido exemplo para outros países, ressaltando que 

de acordo com o relatório divulgado no fim de setembro de 2014 sobre a 

Insegurança  Alimentar no Mundo, o Brasil reduziu de forma expressiva a fome, a 

desnutrição e a subalimentação nos últimos anos. E de acordo com esses dados o 

Brasil conseguiu essa diminuição devido a um conjunto de políticas públicas. Vale 
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enfatizar que esses índices mudaram o cenário existente devido ao envolvimento 

dos governantes e da sociedade. (R7,2014) 

De acordo com Alan Bojanic, nesta mesma entrevista cedida ao R7, ele 

destaca que o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), o 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), o Programa de Articulação entre 

Alimentação Escolar e Agricultura (PNAE), são expressivos e fundamentais para a 

minimização da fome, proteção social, geração de emprego e contribuem para o 

compromisso firmado em 1996 na Cúpula Mundial de Alimentação. (R7,2014) 

O Brasil criou alternativas para a erradicação da fome com a introdução de 

políticas públicas. A concretização do objetivo firmado se deu pela efetivação dessas 

políticas que têm como pilar a agricultura familiar, e de acordo com a FAO, ela é 

considerada uma das chaves para a erradicação da pobreza, não só no Brasil, mas 

no mundo. 

Conforme Tereza Campello, ministra do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome e também Presidenta da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e 

Nutricional do Brasil, ressalta em 2011 que a violação do direito à alimentação é a 

mais grave situação de extrema pobreza. Estima e relata que no Brasil em 2011, 

existe cerca de 16,2 milhões de brasileiros vivendo em extrema pobreza, e uma das 

alternativas para diminuir esse número são os programas estratégicos do Plano 

Brasil sem Miséria, onde irão consolidar políticas públicas com estrutura permanente 

para garantir os direitos fundamentais do ser humano, como o direito à alimentação 

adequada e saudável. (CAISAN, 2011) 

O Brasil fez a escolha de gerir políticas públicas através de sistemas 

integrados, participativos e democráticos, prova disso pode ser citado o Sistema 

Único de Saúde (SUS) e o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), conhecidos 

pela população. Com essa abordagem sistêmica é possível à construção coletiva, 

com a participação da população e a interação entre governo e sociedade. É com 

esse mesmo intuito, com a mesma visão de sistema público que nasceu o Sistema 

Nacional  de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), por meio da Lei nº 

11.346/2006, conhecido também por Lei Orgânica de Segurança Alimentar e 

Nutricional (LOSAN), através desse sistema público que representantes das 

organizações sociais da sociedade civil sem fins lucrativos e do setor privado, 

especialistas e profissionais se reúnem com gestores públicos para 
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construírem e direcionarem políticas públicas para assegurar e proteger o 

direito humano à alimentação adequada e saudável de todas as pessoas no 

território brasileiro. (Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, 

2011)  

O SISAN vem contribuir de forma grandiosa para a concretização de 

indicadores perceptíveis em relação aos dados que comprovem a 

minimização da insegurança alimentar e nutricional, da pobreza e da 

vulnerabilidade social no Brasil. Vale destacar que o Governo Federal que 

estava no poder em 2003, criou o Ministério Extraordinário de Segurança  

Alimentar e Combate à Fome (MESA), onde em 2003 foi lançado o Fome 

Zero e criado o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), além disso um 

senador da Câmara do Senado Federal, propôs a alteração do art. 6º da 

Constituição Federal, afim de introduzir a alimentação como direito social. 

(Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, 2011) 

Após lançada a estratégia Fome Zero, o Governo Federal fortaleceu e 

criou políticas públicas que se mostram efetivas para a melhoria das 

condições sociais e de alimentação para as pessoas mais vulneráveis. Esse 

processo de criação de políticas públicas se inicia com Sisan em 2003, onde 

estabeleceu bases para a construção da política e de um plano nacional de 

segurança alimentar e nutricional. Salientando que em 2011 foi lançado o 

Plano Brasil sem Miséria, reforçando a preocupação e o compromisso com a 

erradicação da fome e da miséria no país. (CAISAN, 2011) 

A principal constatação de modo geral, prima que a função das políticas 

públicas é solucionar problemas que vêm em consonância com a realidade no país, 

além do papel fundamental participativo da sociedade se manifestando de acordo 

com as premissas e necessidades. Destas políticas públicas existentes, serão 

averiguadas de modo fragmentado nesta pesquisa, as que de fato são propostas 

governamentais para a promoção da segurança e soberania alimentar, em 

específico o Programa de Aquisição de Alimentos. 

As motivações para a realização desta pesquisa são diversas. Inicialmente a 

motivação esta ligada a curiosidade da autora em conhecer as esferas públicas 

referindo-se à formulação de políticas públicas voltadas para o âmbito da segurança 
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alimentar, que durante o curso de especialização na Universidade Estadual do Rio 

Grande do Sul (UERGS) sempre se indagou sobre a questão da agricultura familiar 

como base de minimização da fome com a produção diversificada de alimentos, 

considerando a agricultura um dos principais “atores” que podem modificar o cenário 

social e econômico. Outras motivações se deram por querer conhecer políticas 

públicas introduzidas no município de Erechim, a fragilização e problemas sociais 

decorrente da fome e da vulnerabilidade, e quais a medidas corretivas para 

modificação do quadro atual. Assim o estudo dessa pesquisa constitui-se na 

consolidação de dados, indagações, preocupações e curiosidades da autora. 

Partindo desse pressuposto, nesta pesquisa se investigou como é a dinâmica 

dessa política pública no município de Erechim. Foi analisado como é a 

operacionalização do PAA e a delimitação e aprofundamento da pesquisa foi na 

modalidade de compra com doação simultânea, que é uma das cinco modalidades 

de execução. 

Este trabalho tem como principal objetivo aprofundar o conhecimento e 

analisar os índices de agricultores que subsidiam e contemplam o PAA no município 

selecionado e ver quais as mudanças vem ocorrendo com estes agricultores, 

entidades e famílias beneficiadas, no período de março a julho  2016. A partir desse 

objetivo principal, surgem mais objetivos específicos, sendo que o primeiro refere-se 

na análise do percentual de agricultores familiares que subsidiam o PAA. O segundo 

consiste em averiguar quais as secretarias municipais, cooperativas e órgãos 

públicos auxiliam os agricultores na interação do programa e quais são as pessoas 

envolvidas na operacionalização. Já o terceiro objetivo específico é a identificação 

da diversidade dos produtos comercializados. E por fim, o quarto objetivo específico 

é pesquisar quais as melhorias e supostas dificuldades que os agricultores 

enfrentam em relação ao programa e dentro dessa interação ver com as entidades e 

famílias beneficiadas quais as melhorias e/ou dificuldades para acesso ao PAA. 

Com o propósito de responder o tema principal da pesquisa mencionada e 

cumprir com os objetivos propostos, utilizou-se, como método para a realização do 

trabalho, a pesquisa bibliográfica, a pesquisa quantitativa que busca identificar as 

pessoas que estão diretamente envolvidas no PAA, operacionalizado pela secretaria 

municipal e cooperativa no município de Erechim. Para obtenção dos dados, 

levantamento e coleta de informações que embasaram a pesquisa, sete pessoas 

foram submetidas à entrevista semiestruturada, respondendo um questionário para 
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sondar alguns aspectos relevantes ao programa. Contudo, foi imprescindível a visita 

in loco, ao menos em uma das entregas pré-fixadas, dos alimentos as entidades 

beneficiadas. Com essas informações em mãos, teve-se uma base se essa política 

pública esta sendo eficiente, com o intuito de sanar e minimizar a fome no município, 

a fim de cumprir com o compromisso firmado na Cúpula Mundial de Alimentação 

realizado em Roma. 

Enfim, o que se pretende mostrar neste trabalho é como Erechim esta 

engajado no combate a fome, a ligação das políticas públicas com a segurança 

alimentar adequada ao ser humano e especificamente como o município age em 

relação à fragilização e vulnerabilidade social das famílias. Pretende-se mostrar 

como funciona o Programa de Aquisição de Alimentos na modalidade de compra 

com doação simultânea, destinado às entidades selecionadas no município. 

O PAA é operacionalizado dentro de cinco modalidades, as mesmas são por 

Compra com Doação Simultânea, Compra Direta, Incentivo à Produção e ao 

Consumo de Leite, Compra Institucional, Aquisição de Sementes. O estudo buscou 

se buscou pesquisar informações relativas à modalidade de compra com doação 

simultânea.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Verificar quantos agricultores fornecem alimentos ao PAA na modalidade de 

compra com doação simultânea no município de Erechim, quais os benefícios e 

mudanças perceptíveis que este programa governamental tem oferecido aos 

agricultores familiares e o público beneficiado com os alimentos. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFÍCOS  

 

Identificar o número de agricultores familiares que subsidiam o PAA na 

modalidade de compra com doação simultânea; 

Averiguar quais as secretarias municipais, cooperativas, entidades e órgão 

públicos auxiliam os agricultores na interação e operacionalização do programa; 

Identificar a diversidade dos alimentos comercializados e qual o preço pago 

aos agricultores pelos alimentos subsidiados ao programa; 

Pesquisar quais as melhorias com a introdução do programa e supostas 

dificuldades que os agricultores enfrentam, bem como verificar com os beneficiados 

quais as melhorias e/ou dificuldades em relação ao PAA. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Considera-se que as questões que se relacionam com a área de políticas 

públicas em nível mundial contaram com quatro grandes “pais” fundadores: H. 

Laswell, H. Simon, C. Lindblom e D. Easton.  Laswell (1936) introduz a expressão 

policy analysis (análise de política pública), aproximadamente nos anos da década 

de 30, como alternativa de conciliar o conhecimento científico e acadêmico com a 

produção empírica, ou seja, baseada na experiência e na observância dos governos 

e como forma de estabelecer um elo de diálogo entre os cientistas sociais, grupos 

de interesse e o governo.  

Simon (1957) retratou o conceito de racionalidade limitada de decisores 

públicos (policy makers), alegando que essa limitação de racionalidade poderia ser 

minimizada através do conhecimento racional. Para Simon (1957), a racionalidade 

expressa dos decisores públicos estava limitada por problemas, como tempo para a 

tomada de decisões, interesse dos decisores públicos, sendo que essa 

racionalidade defendida por Simon pode ser um ponto satisfatório para a criação de 

estruturas, ou seja, regras e incentivos que enquadre atores construtores e que 

esses atores direcionem comportamentos que visem a direção de resultados 

desejados, impedindo por sua vez, a maximização de interesse próprios e sim da 

sociedade.  

Lindblom (1959; 1979), questiona o racionalismo amparado por Laswell e 

Simon, propondo então outros meios viáveis e variados em relação à formulação e 

análise de políticas públicas, bem como a interação entre o poder e a integração 

entre variadas fases de todo o processo decisório. Reforçando sua ideia de que as 

políticas públicas necessitam incorporar vários elementos à sua formulação e à sua 

análise que vão além das questões de racionalidade, como exemplo o papel das 

eleições, das burocracias, dos partidos e dos grupos de interesse.  

 Já Easton (1965) colaborou com a definição da política pública como um 

sistema, ou seja, como uma ligação entre formulação, resultados e o ambiente. 
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Segundo ele, reforçou a ideia de que as políticas públicas recebem impulsos dos 

partidos, da própria mídia local e dos grupos de interesse que de alguma maneira 

influenciam os resultados e efeitos.  

Uma breve retrospectiva histórica em relação às políticas públicas 

relacionadas à segurança alimentar e nutricional no Brasil, percebera-se que a 

primeira preocupação vinda por meio do Sr. Josué de Castro, cujo foi um 

influente médico - nutrólogo – professor -  geógrafo - cientista social - político - 

escritor e ativista brasileiro do combate à fome, onde fez um inquérito sobre as 

condições de vida, alimentação e saúde das classes operarias de Recife e constatou 

que a fome estava ligada a produtividade do trabalhador. Com esses apontamentos, 

o  Excelentíssimo Senhor Getúlio Vargas, atual Presidente da República na época 

formulou e publicou em forma da Lei nº 185/1936, instituindo como direito a garantia 

de um salário mínimo pago a todo trabalhador que prestar algum tipo de serviço, 

para minimizar a fome, onde a mesma começou a vigorar  em maio de 1940, pelo 

Decreto nº 2162/1940, (MDS, 2011) 

Através da atuação que o Senhor Josué de Castro teve nesse período, no 

ano de 1940 ele passa a ter atuação destacada nas políticas públicas. Em 1941 ele 

é designado como diretor do Serviço Técnico de Alimentação Social (STAN), para 

desenvolver e aprimorar a área de tecnologia alimentar. Em 1945 o STAN é 

substituído pela Comissão Nacional da Alimentação. No ano de 1946,  Sr. Josué de 

Castro fez um mapeamento do Brasil a partir das características alimentares de cada 

uma das cinco regiões do país, ressaltando e evidenciando a situação da fome, 

vindo a afirmar que essas situações não são decorrentes de fenômenos naturais, 

mas sim por fatores econômicos e sociais, com esses dados ele escreve Geografia 

da Fome, que foi traduzido em 25 idiomas. Sr. Josué chegou a ser presidente do 

Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), do 

Comitê Governamental da Campanha da Luta de Combate à fome e da Associação 

Mundial de Luta contra a Fome (ASCOFAM) nos anos 50. Ele foi uma pessoa que 

retratou a fome e tentava achar meios de combate a ela, inclusive em 1955 ele 

defendia a proposta para o regulamento de merenda escolar, onde virou realidade. 

Mais tarde ele morreu em 1973 na França. 

As políticas públicas são ações governamentais que visam resolver 

específicas necessidades públicas. Essas políticas podem ser sociais, que 

abrangem assuntos relacionados à saúde, habitação, educação, emprego, renda, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nutr%C3%B3logo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Geografia_humana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fome
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alimentação, podem ser também macroeconômicas que respectivamente envolvam 

questões fiscal, monetária, cambial, industrial e pode ser de outras esferas que 

envolvam áreas tecnológicas, cientifica, cultural, agrícola, agrária. Respectivamente 

o ciclo das políticas é concebido através do processo de formulação, 

implementação, acompanhamento e avaliação das mesmas. Os recursos públicos a 

serem destinados a programas ou ações públicas não partem do zero, mas de "(...) 

decisões marginais e incrementais que desconsideram mudanças políticas ou 

mudanças substantivas nos programas governamentais" (SOUZA, 2007, p.73). 

Conforme a opinião do autor Flores apud Lopes e tal (2008), as políticas 

públicas são desafios que os gestores públicos devem encaminhar, visando a 

aplicabilidade de ações que os governos, nas suas esferas, tanto municipais, 

estaduais, federais definem como prioritárias. Essas políticas públicas podem ser 

compreendidas a partir de enfoques teóricos, que caracterizam três etapas 

principais: a formulação, a implementação e a avaliação. O melhor caminho para 

seu sucesso, senão completo ao menos satisfatório, é que seus executores tenham 

presente essa sequência, para realizar os projetos eleitos como prioritários. As 

Políticas Públicas são a totalidade de ações, metas e planos que os governos 

(nacionais, estaduais ou municipais) traçam para alcançar o bem-estar da sociedade 

e o interesse público. É certo que as ações que os dirigentes públicos (os 

governantes ou os tomadores de decisões) selecionam (suas prioridades) são 

aquelas que eles entendem serem as demandas ou expectativas da sociedade. 

(LOPES E TAL, 2008) 

De acordo com Souza (2006), há diversas definições e modelos sobre 

políticas públicas, pode-se extrair e sintetizar seus elementos principais: 

 A política pública permite distinguir entre o que o governo pretende fazer e o 

que, de fato, faz. 

 A política pública envolve vários atores e níveis de decisão, embora seja 

materializada através dos governos, e não necessariamente se restringe a 

participantes formais, já que os informais são também importantes. 

 A política pública é abrangente e não se limita a leis e regras. 

 A política pública é uma ação intencional, com objetivos a serem alcançados. 

 A política pública, embora tenha impactos no curto prazo, é uma política de 

longo prazo. 
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 A política pública envolve processos subsequentes após sua decisão e 

proposição, ou seja, implica também implementação, execução e avaliação. 

Marques (1997) evidencia a ação do Estado e a criação das políticas públicas 

no nosso país como constante transformação, explicando que entre as décadas de 

50 e 60, o Estado era visto como transformador, promovendo mudanças estruturais, 

já a década de 70 foi marcada com teorias minimalistas, ou seja, com poucas e 

pequenas reformas políticas. Já na atualidade o Estado e os gestores do mesmo 

vêm demonstrando grande interesse em programar e efetivar políticas públicas. 

O autor salienta: 

Ocorreu uma expansão orquestrada das ações do Estado, o que resultou no 

aumento do leque de políticas e na expansão das existentes, mas com 

serviços de custo muito elevado, de baixa qualidade e durabilidade, mau 

atendimento à população, alta permeabilidade aos interesses privados e 

altos índices de clientelismo e corrupção. (MARQUES, 1997. p.1) 

 

Tem-se por iniciativa do Estado, uma expansão nas políticas públicas, mas 

muitas vezes as mesmas não atendem um grande público de pessoas, pois por 

algum motivo se torna inviável o acesso da população, e além de tudo sempre existe 

alguém por trás querendo obter algum tipo de vantagem. 

Mas vale salientar que só o Estado não é responsável pela decisão e 

expansão das políticas públicas, cabe a sociedade se inserir e participar, a fim de 

tomar decisões que abrange um número condizente e expressivo de pessoas, e que 

essas decisões sejam unânimes, canalizando as ações em prol de apoios, alianças 

e formações de projetos e programas com interesses das organizações e 

instituições como um todo. 

 

3.2 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (SAN) 

 

Nos anos 80 temas relacionados à alimentação e nutrição ganham cenário 

político nacional. Nessa época um dos mais importantes eventos para essa 

discussão envolvendo esses temas, essa temática se dá pela 8º Conferência 

Nacional de Saúde (1986), além do marco de uma nova era para a saúde no país, 

nesse evento surgem às primeiras referências ao conceito de Segurança Alimentar 

no Ministério da Agricultura. Nessa mesma conferência, foi criado o SUS, reforma 

sanitária e criação de um novo Conselho Nacional de Saúde, e também é elaborada 

uma proposta de Política Nacional de Segurança Alimentar com o propósito de 
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atender e suprir as necessidades alimentares da população e atingir a 

autossuficiência nacional de produção de alimentos, além da proposta de criação de 

um evento para aprofundar o conhecimento e a discussão para definição de 

construção políticas públicas para o âmbito da alimentação e nutrição.  

Em resposta da proposta levantada na 8º Conferência Nacional de Saúde 

(1986), em 1986 o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN) promoveu a I 

Conferência Nacional de Alimentação e Nutrição, nessa Conferência se criou de fato 

o SISAN. Em 1987, a alimentação deixa de ser perceptível somente como benefício, 

passando a ser considerada como um direito de todo o cidadão.  

Em 1988 foi reformulada e aprovada a nova Constituição da República 

Federativa do Brasil promulgada em 05 de Outubro de 1988 que expressa a 

preocupação dos movimentos sociais em garantir o processo democrático, com 

participação da população e regras claras. Dentro da aprovação dessa Constituição, 

a saúde passa a ser um direito que deve ser atendida por políticas sociais e 

econômicas, sendo essa saúde compreendida como resultado de condições 

relacionadas à qualidade e dieta alimentar, à qualidade da moradia, educação, 

renda, trabalho, esporte, meio ambiente saudável, liberdade, propriedade da terra e 

acesso aos serviços da saúde. Vale frisar e enfatizar outro ponto de extrema 

importância, a luta engajada de um senador, onde o mesmo desde o ano de 2003 

luta e propõe a alteração do art.6º da Constituição Federal a fim de introduzir a 

alimentação como direito social. Por fim, no ano de 2010, uma campanha para 

aprovar a Emenda Constitucional nº 64 de autoria do Senador citado, é promovida 

pelo  Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA), 

juntamente com apoio de Organizações não Governamentais (ONGs), movimentos 

sociais, resultando então na aprovação da mesma e esta sendo incluída no artigo 6º 

da Constituição Federal de 1988. A Constituição da República Federativa do Brasil 

promulgada traz em seu Capítulo II, art.6º os direitos sociais, segue o mesmo: 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 
a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 
forma desta Constituição. (REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, 1988) 
 

O marco legal da Constituição de 1988 permitiu a organização de sistemas 

nacionais de gestão participativa das políticas sociais. Por meio da aprovação 

posterior de leis federais específicas de cada área (Lei Orgânica da Saúde, Estatuto 

da Criança e do Adolescente, Lei Orgânica da Assistência Social, Estatuto da 
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Cidade, etc.), criaram-se espaços de negociação e cogestão destas políticas. A 

sociedade civil organizada desempenhou papel fundamental para a constituição e 

aprovação de todas estas leis. Por isso, “o aprofundamento da democracia que 

temos visto no Brasil não pode ser explicado somente como obra de engenharia 

institucional, pois afirma o importante significado social como fator de transformação 

das instituições a partir dos espaços de organização da sociedade” 

(ALBUQUERQUE, 2002, p.06). 

Nos anos 90 há um crescimento no papel político das Organizações não 

Governamentais e dos movimentos sociais e populares, surge em 1993 a ONG 

Comitê de Entidades Públicas no Combate à Fome e pela Vida (COEP), que 

contribuiu na organização da I Conferência Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional (SAN), no Fórum Nacional da Ação da Cidadania e na Campanha do 

Natal sem Fome. (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A 

FOME, 2011) 

Em 1992, O Brasil contempla a - I Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD), conhecida também por Eco/92, 

juntamente com essa Conferência fez-se a Conferência Mundial da Sociedade Civil, 

onde o tema de segurança alimentar destacou-se fortemente, originando o Tratado 

de Segurança Alimentar e outros tratados interligados à segurança alimentar e 

nutricional, como exemplo, tratados sobre água, biodiversidade, agricultura 

sustentável, semiárido. O Tratado de Segurança Alimentar foi protagonista de 

programas e ações em prol da segurança alimentar e nutricional no país. 

(MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, 2011) 

No preâmbulo 1º, o Tratado traz o entendimento de segurança alimentar, 

segue o mesmo para esclarecimento: 

1º- Por segurança alimentar se entende a situação em que um indivíduo, 
uma família, uma comunidade, uma região ou país alcançam níveis 
adequados de satisfação de suas necessidades nutricionais. A segurança 
alimentar inclui a erradicação da fome e da má nutrição crônicas. A 
segurança alimentar está mais assegurada quando os alimentos são 
produzidos, processados, armazenados e distribuídos localmente e 
disponíveis cotidianamente, independentemente das mudanças climáticas e 
outras variações. (BRASIL, 1992) 

 

Em 1993 é criado o CONSEA, composto por 8 Ministros, 21 representantes 

da Sociedade Civil, sendo 19 indicados pelo Movimento pela Ética na Política, 

apesar de curta duração o Consea incidiu politicamente em ações favoráveis como a 

merenda escolar, ações emergenciais de combate a fome no Nordeste, auxiliou na 
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distribuição de estoques públicos de alimentos à população carente, agregou na 

pesquisa e fortaleceu programas sobre alimentação e nutrição, programas de 

distribuição de leite e de alimentação ao trabalhador. (MDS, 2011) 

Em 1998 conforme os comprometimentos firmados na Cúpula de Roma, 

cerca de 50 entidades da Sociedade Civil, criaram o Fórum Brasileiro de Soberania 

e Segurança Alimentar (FBSAN), onde estimulam a criação da Companhia Espírito 

Santanense de Saneamento (CESAN) nos Estados do Brasil, além da mobilização 

de projetos e ações locais de SAN por meio de encontros estaduais e nacionais, 

onde ONGs, sindicatos, Pastorais da Criança e da Terra, universidades e 

movimentos sociais também se engajam nesse projeto. (MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, 2011) 

Um fator possivelmente determinante da falta de clareza de atribuições está 

associado ao marco legal da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), que segue 

em processo de construção. A Constituição Brasileira não refere o direito à 

segurança alimentar e nutricional, tornando frágil a defesa da formulação e 

implementação de uma política pública de SAN, que acaba por depender da maior 

ou menor sensibilidade do gestor público (LAGE, 2003). 

O mesmo autor ainda afirma que, apesar da falta de um fortalecimento de um 

marco legal específico, é importante reconhecer que há um conjunto de políticas 

públicas sendo desenvolvidas por setores do nosso país, como os setores da 

agricultura, abastecimento alimentar, educação, saúde, saneamento, e diversos 

outros setores, que possuem interfaces evidentes com a segurança alimentar e 

nutricional (SAN), contribuindo, por sua vez, para realizar o direito previsto já em lei, 

o direito humano à alimentação. (LAGE, 2003) 

 No ano de 2003 o Governo Federal através do Decreto Nº 4.582/2003 recria o 

CONSEA, como comentado anteriormente extinto em 1995 pelo Atual presidente do 

período FHC. Neste mesmo ano é criado o Ministério Extraordinário de Segurança 

Alimentar e Combate à Fome (MESA) e lança o Fome Zero, além de criar o PAA. No 

ano seguinte é instituído o Programa Bolsa Família através da Lei nº 10.836/2004 

que unifica os programas de transferência direta de renda para famílias que estão 

em vulnerabilidade social e econômica. O art. 2º detalha regras em relação ao 

benefício concedido as pessoas que atendam alguns requisitos. Segue o mesmo 

abaixo: 
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 Art. 2
o
 Constituem benefícios financeiros do Programa, observado o 

disposto em regulamento: 
I -  o benefício básico, destinado a unidades familiares que se   encontrem 
em situação de extrema pobreza; 
 II - o benefício variável, destinado a unidades familiares que se encontrem 
em situação de pobreza e extrema pobreza e que tenham em sua 
composição gestantes, nutrizes, crianças entre 0 (zero) e 12 (doze) anos ou 
adolescentes até 15 (quinze) anos, sendo pago até o limite de 5 (cinco) 
benefícios por família 
III - o benefício variável, vinculado ao adolescente, destinado a unidades 
familiares que se encontrem em situação de pobreza ou extrema pobreza e 
que tenham em sua composição adolescentes com idade entre 16 
(dezesseis) e 17 (dezessete) anos, sendo pago até o limite de 2 (dois) 
benefícios por família.   
V - o benefício para superação da extrema pobreza, no limite de um por 
família, destinado às unidades familiares beneficiárias do Programa Bolsa 
Família e que, cumulativamente:            
a) tenham em sua composição crianças e adolescentes de 0 (zero) a 15 
(quinze) anos de idade;  
b) apresentem soma da renda familiar mensal e dos benefícios financeiros 
previstos nos incisos I a III igual ou inferior a R$ 70,00 (setenta reais) per 
capita. (BRASIL,2004) 
 

Segundo o Conselho Nacional de Segurança Alimentar (CONSEA), instalado 

no dia 30 de janeiro de 2003, é formado por 59 conselheiros, 17 ministros de Estado 

e 42 representantes da sociedade civil organizada, indicados pelos movimentos 

sociais, além de 15 observadores convidados. O conselho tem caráter consultivo e 

assessora o Presidente da República, traçando as diretrizes para que o País garanta 

o direito humano à alimentação. Dentre as atividades realizadas em 2004, destaca-

se: (CONSEA, 2003) 

 Avaliação do Programa de Aquisição de Alimentos e proposição de ajustes; 

 Avaliação do Programa Nacional de Alimentação Escolar, implementada pelo 

Governo Federal a partir de setembro/2004; 

 Avaliação do Programa Bolsa-Família e negociações visando a inclusão das 

populações indígenas e quilombolas (discussões no âmbito das Comissões 

Permanentes de SAN das Populações Indígenas e de SAN das Populações 

Negras); 

 Discussão sobre o controle social e a participação popular no âmbito do Fome 

Zero e do Programa Bolsa Família; 

 Avaliação da proposta e apoio à implantação e institucionalização do Sistema 

Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN). Lançamento do 

Sistema em 15/10/2004; 

 Avaliação das iniciativas internacionais do Governo Brasileiro voltadas ao 

combate à fome e das negociações econômico-comerciais, com foco nas 
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questões relacionadas à Segurança Alimentar e Nutricional e à agricultura 

familiar; 

 Elaboração da proposta de Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional. Texto-base elaborado e discutido nos Encontros Regionais. Início 

da sistematização das propostas dos Encontros;  

 Elaboração de proposta de Sistema de Monitoramento e Indicadores de 

Segurança Alimentar e Nutricional: constituição de Grupo de Trabalho. Semi-

nário para discussão das propostas em 06 e 07/12/2004;  

 Atendendo à demanda dos movimentos sociais agrícolas e agrários: Ava-

liação, apoio à proposta e acompanhamento da implantação do Plano Safra 

2004-2005 (já lançado e em execução).  

  Ainda no ano de 2004, o Governo Federal cria o Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS), através da Medida Provisória 

nº163, posteriormente vindo a ser convertida em Lei nº 10.868/2004. O MDS unifica 

três estruturas: o MESA, Ministério de Assistência Social (MAS) e a Secretaria 

Executiva do Conselho Gestor Interministerial do Programa Bolsa Família. Vale 

ressaltar que o MDS é responsável e passa a responder pelas políticas de SAN e 

pela transferência de renda, pela política nacional de assistência social e também 

pela política de desenvolvimento social, vindo a assumir de forma ampla a um 

conjunto de políticas e programas, passando a contar com instrumentos financeiros 

e com expressivos espaços de participação social. (MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, 2011). 

 No ano de 2006 é finalmente aprovada uma lei de Segurança Alimentar e 

Nutricional (SAN), conhecida também por  Lei Orgânica de Segurança Alimentar 

(LOSAN), onde através da institucionalização da lei, cria o Sisan, com o propósito de 

assegurar a alimentação adequada e de qualidade como um direito fundamental de 

todo o ser humano, atribuindo de fato ao poder público, a responsabilidade e o dever 

de adotar políticas públicas e ações que garantam a SAN de toda a população.  

Segundo a Lei nº 11.346, de 15 de Setembro de 2006, no seu capítulo I e em 

seu Art. 2º reforça com ênfase o fato de a alimentação ser um direito de todo o ser 

humano e puxa para o poder público a obrigatoriedade em promover meios que 

garantem esse direito e adotem políticas públicas a fim de assegurar a população 

segurança alimentar e nutricional. Segue abaixo o Art. 2º para esclarecimento.  
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Art. 2º A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, 

inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos 

direitos consagrados na Constituição Federal, devendo o poder público 

adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e 

garantir a segurança alimentar e nutricional da população. 

Atualmente, o Brasil por meio da Lei nº 11.346/2006, adota o seguinte 

conceito de SAN referente ao direito da população. O mesmo consta no art.3º: 

A Segurança Alimentar e Nutricional 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. 

 

Esse entendimento foi afirmado na Lei Orgânica de Segurança Alimentar e 

Nutricional (LOSAN), aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo 

Presidente da República em 15 de setembro de 2006. (BRASIL, 2006). 

 Na data de 25 de agosto do ano 2010, é instituído pelo Decreto nº 7.272 a 

Política Nacional de SAN e também são definidos os parâmetros e critérios para 

elaborar o I Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PLANSAN). Ainda 

nesse ano é estruturado a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e 

Nutricional (CAISAN).  No ano de 2011 é aprovado o 1º PLANSAN que vigora entre 

2012/2015, o mesmo é reconhecido como um importante instrumento da Política 

Nacional de SAN, com ele os Estados e Municípios se fortalecem politicamente, 

conseguindo assim ampliar e racionalizar os recursos disponíveis para a realização 

do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA).  

O 1º PLANSAN apresenta objetivos, metas e iniciativas para o acesso à 

alimentação adequada e à água, ao fortalecimento da agricultura familiar, ao 

abastecimento alimentar e à promoção da alimentação saudável e adequada, foi 

elaborado pela Caisan, incluindo um processo de consulta ao Consea e aprovado 

pelo Pleno Ministerial da Caisan composto por 19 ministérios, sendo os seguintes: 

Casa Civil e Secretaria Geral da Presidência, Desenvolvimento Social (MDS), 

Agricultura, Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Desenvolvimento Agrário 

(MDA), Educação (MEC), Saúde (MS), Fazenda, Justiça, Meio Ambiente (MMA), 

Pesca e Aquicultura (MPA), Integração, Cidades (M Cidades), Secretaria de Políticas 

para as Mulheres (SPM), Secretaria de Direitos Humanos (SDH), Relações 

Exteriores (MRE), Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 
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(SEPPIR) e Planejamento, Orçamento e Gestão (MP) e Trabalho e Emprego (MTE). 

(MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, 2011) 

 São metas do 1º PLANSAN 2012-2015, como exemplo: 

 Inclusão de 1,3 milhão de novas crianças e adolescentes no Programa Bolsa 

Família (PBF);  

 Destinar 600 mil toneladas de alimentos, adquiridos por meio do PAA às 

famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional; 

 Expandir a concessão de crédito de custeio agrícola para 750 mil famílias da 

agricultura familiar; 

 Atender a 142.100 agricultores familiares, quilombolas, povos indígenas 

e demais povos e comunidades tradicionais em situação de vulnerabilidade 

social, fomentando atividades produtivas diversificadas a partir de conceitos 

agroecológicos, dentre outras. (PLASAN,2011). 

 

3.3 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) 

 

Uma das ações do Fome Zero, do Governo Federal, o PAA garante o 

atendimento de populações em situação de insegurança alimentar e nutricional e 

promove a inclusão social no campo fortalecendo a agricultura familiar. Foi criada a 

Lei nº 10.696, de 2 de julho de 2003,  que institui em seu art. 19 enfatiza as 

finalidades do PAA, segue o mesmo para conhecimento. (BRASIL, 2003) 

Art. 19. Fica instituído o Programa de Aquisição de Alimentos, 

compreendendo as seguintes finalidades:    

I - incentivar a agricultura familiar, promovendo a sua inclusão econômica e 

social, com fomento à produção com sustentabilidade, ao processamento 

de alimentos e industrialização e à geração de renda;   

II - incentivar o consumo e a valorização dos alimentos produzidos pela 

agricultura familiar;    

III - promover o acesso à alimentação, em quantidade, qualidade e 

regularidade necessárias, das pessoas em situação de insegurança 

alimentar e nutricional, sob a perspectiva do direito humano à alimentação 

adequada e saudável;   

IV - promover o abastecimento alimentar, que compreende as compras 

governamentais de alimentos, incluída a alimentação escolar;     

V - constituir estoques públicos de alimentos produzidos por agricultores 

familiares;      

VI - apoiar a formação de estoques pelas cooperativas e demais 

organizações formais da agricultura familiar; e   

VII - fortalecer circuitos locais e regionais e redes de comercialização. 
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Por meio do Programa, criado em 2003 e atualizado através da Lei nº 

12.512/2011, regulamentado pelo Decreto nº 7.775, de 4 de julho de 2012, os 

órgãos públicos federais, estaduais e municipais podem adquirir os alimentos 

diretamente dos produtores. Os beneficiados são agricultores familiares, assentados 

da reforma agrária e povos e comunidades tradicionais. Para alcançar os objetivos 

propostos, cujo principal finalidade é promover o acesso à alimentação adequada e 

incentivar a agricultura familiar. (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

COMBATE A FOME, 2011) 

Na dinâmica do PAA os preços não devem ultrapassar o valor dos praticados 

nos mercados locais. Produtos orgânicos ou agroecológicos admitem aumento de 

preço de até 30% em relação ao produto convencional. O PAA é operacionalizado 

pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) e executado com recursos do 

MDS e do MDA, em parceria com estados e municípios. As modalidades que 

compreendem a execução do PAA são por Compra com Doação Simultânea, 

Compra Direta, Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite, Compra Institucional, 

Aquisição de Sementes. No Decreto  Nº 7.775/ 2012, no Capítulo IV, o art. 17 

evidencia e esclarece as modalidades especificadas na lei, segue o art.17: 

Art. 17. O PAA será executado nas seguintes modalidades: 
I - Compra com Doação Simultânea - compra de alimentos diversos e 
doação simultânea à entidades da rede socioassistencial, aos 
equipamentos públicos de alimentação e nutrição e, em condições 
específicas definidas pelo GGPAA, à rede pública e filantrópica de ensino, 
com o objetivo de atender demandas locais de suplementação alimentar de 
pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional; 
II - Compra Direta - compra de produtos definidos pelo GGPAA, com o 
objetivo de sustentar preços;   
III - Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite - compra de leite que, 
após beneficiamento, é doado aos beneficiários consumidores; 
IV - Apoio à Formação de Estoques - apoio financeiro para a constituição de 
estoques de alimentos por organizações fornecedoras, para posterior 
comercialização e devolução de recursos ao Poder Público;  
V - Compra Institucional - compra da agricultura familiar realizada por meio 
de chamada pública, para o atendimento de demandas de consumo de 
alimentos, de sementes e de outros materiais propagativos, por parte de 
órgão comprador; e  
VI - Aquisição de Sementes - compra de sementes, mudas e materiais 
propagativos para alimentação humana ou animal de beneficiários 
fornecedores para doação a beneficiários consumidores ou fornecedores.  

 

De acordo com dados da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), 

desde o início do programa, foram adquiridos 929,496 mil toneladas de alimentos, 

comprados pelo Governo Federal de 350 mil agricultores familiares, sendo possível 

o atendimento de cerca de 15 mil entidades que atendem diretamente pessoas em 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.775-2012?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.775-2012?OpenDocument
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situação de insegurança alimentar e nutricional. O PAA esta presente em 

aproximadamente 3,5 mil municípios brasileiros. (CONAB, 2009) 

Segundo a CONAB, o Grupo Gestor (GGPAA) é um órgão colegiado de 

caráter deliberativo e formado por representantes dos seguintes ministérios:  MDS, 

MDA; MAPA;  MP; MF e  MEC, onde tem a finalidade de definir as medidas 

necessárias para a operacionalização do PAA, incluindo: sistemática de aquisição 

dos produtos;  preços praticados que consideram as diferenças regionais e a 

realidade da agricultura familiar; regiões prioritárias para implementação do 

Programa; condições de doação dos produtos adquiridos; condições de venda dos 

produtos adquiridos. Os gestores executores do programa são: Estados; Municípios; 

CONAB. (CONAB) 

Os gestores locais são as: organizações compostas por agricultores familiares 

(cooperativas, associações e sindicatos dos trabalhadores rurais) e; entidades da 

rede socioassistencial. Quanto ao controle social, espera-se que o acompanhamento 

do PAA pela sociedade e suas representações seja feito a partir de colegiados já 

existentes nas diferentes esferas: (CONAB) 

 Âmbito Federal - CONSEA e o Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Rural Sustentável (CONDRAF); 

 Âmbito Estadual – CONSEA e Conselho Estadual de Desenvolvimento 

Rural Sustentável (EDRS); 

 Âmbito Municipal – CONSEA, Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Rural Sustentável (CMDRS), Conselho de Alimentação Escolar (CAE) e 

outros afins. 

 Conforme dados coletados no sítio da Conab, através da internet em seu 

endereço eletrônico, o Rio Grande do Sul tem na sua totalidade 11 Projetos no 

Estado, que se enquadram na modalidade de Estoque e o recurso de origem é pelo 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), com um valor total equivalente a R$ 

9.455.686,67 em projetos abrangentes. Já na modalidade de compra por Doação 

Simultânea, o Estado tem 30 projetos, o valor total de todos eles equivalente a R$ 

9.027.149,54, sendo o recurso de origem através do Ministério de Desenvolvimento 

Social e Combate a Fome(MDS). (CONAB, 2016) 

Um dos critérios para participar como fornecedor dos alimentos do PAA, como 

mencionado anteriormente, é ser agricultor familiar. Falando de agricultor familiar, 

existe uma lei que estabelece o conceito definitivo da agricultura familiar no país e 
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prevê, que “agricultor familiar é aquele que não detém, a qualquer título, área maior 

do que quatro módulos fiscais”. Sendo assim essa lei que estabelece a definição, é a 

Lei nº 11.326/ 2006, e em seu o Art. 3º traz a clareza dos requisitos. Segue abaixo a 

descrição: (BRASIL, 2006) 

Art.3º Para os efeitos desta Lei considera-se agricultor familiar e 

empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, 

atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:  

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos 

fiscais;  

II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;  

III - tenha renda familiar predominantemente originada de atividades 

econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento;  

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. 

 

3.4 O PAA E A RELAÇÃO COM A SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL 

 

 Como já mencionado anteriormente, segundo a Lei nº 11.346/2006, 

regulamentada pelo Decreto nº 7.775/2012, reforça com ênfase o fato de que a 

alimentação é um direito de todo o cidadão e cabe ao Estado, ao poder público a 

obrigatoriedade de garantir esse direito e adotar meios, projetos, programas 

através das políticas públicas a fim de garantir, proporcionar e assegurar a 

população um alimento que proporcione qualidade e segurança alimentar e 

nutricional. (BRASIL, 2006) 

A segurança alimentar e a produção de alimentos devem ser contemplados 

nas políticas públicas. O acesso ao crédito rural já garantiu ao agricultor familiar 

meios de subsidiar e ampliar seus meios de produção. Já no que se refere à 

segurança alimentar, o incentivo a produção e a comercialização dos alimentos, 

proporciona uma mudança favorável no meio rural. Ambos consolidados, acesso ao 

crédito rural e a comercialização, juntos ampliam a capacidade produtiva e com 

certeza diminuem a insegurança alimentar no país.  

 Interessa não apenas constatar que a equidade social afeta a questão 

alimentar na medida em que o nível de renda determina o acesso aos 

alimentos que por sua vez impacta a produção agroalimentar ( renda > 

acesso > produção), mas também como o tratamento da questão alimentar 

pode afetar a equidade social, melhor, como a questão alimentar participa 

da construção da equidade social. A relação entre ambas questões é uma 

via de mão-dupla (equidade social versus questão alimentar), marcada pelo 
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padrão de desenvolvimento do país ao mesmo tempo ajuda a configurá-lo. 

(MALUF, 2007.p.147). 

 

A questão abordada Maluf (2007), evidencia que a questão de alimentar-se 

esta interligada a poder aquisitivo de cada cidadão. A renda influência diretamente 

na diversidade, no padrão e bem como na aquisição e escolha do alimento a ser 

consumido. E esse poder de equidade, esse conceito se baseia na existência e não 

na escolha propriamente. Pois com uma renda menor, a escolha será por um 

alimento que venha ao encontro da garantia a sua existência, com o intuito de 

minimizar e/ou diminuir a fome.  

O PAA surgiu como uma das ações estruturantes do Programa Fome Zero e é 

parametrizando como uma estratégia de SAN, cumprindo o papel previsto na própria 

Constituição e no qual a Lei do PAA foi criada, que é a garantia ao acesso dos 

alimentos com qualidade, quantidade e regularidade às populações com riscos de 

insegurança alimentar e nutricional, promovendo a inclusão social no meio rural 

através do fortalecimento da agricultura familiar que produz os alimentos. Ainda o 

PAA coopera e estimula na formação de estoques nacionais, possibilitando que os 

agricultores familiares estoquem alimentos produzidos para comercializarem 

futuramente, garantindo e visando preços justos. (CÚPULA DE ROMA, 1996) 

 Os alimentos adquiridos através do PAA são destinados às pessoas 

atendidas por programas sociais locais e contempla também cidadãos de risco 

alimentar, como exemplo, indígenas, quilombolas, atingidos por barragens, entre 

outros. O PAA vem para cumprir o papel do DHAA, tendo uma preocupação com a 

SAN:  

O programa tem contribuído para fortalecer a construção de redes de 

produção e consumo que envolvem um amplo leque de organizações 

sociais, e cujo foco não se reduz o acesso aos mercados já que 

incorporaram também uma série de objetivos relacionados à promoção da 

segurança alimentar e nutricional. (SCHIMITT; GUIMARÂES, 2008, p.10). 

 

 

3.5  ENVOLVIDOS COM DINÂMICA DO PAA EM NÍVEL NACIONAL 

 

O Conselho Nacional de Abastecimento (CONAB) é um é dos órgãos públicos 

que operacionaliza o PAA. Para participar do programa como beneficiário, produtor 

de alimentos, primeiramente é prescindível ser agricultor familiar, conforme 
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determina a lei já citada anteriormente, e certificado por meio da Declaração de 

Aptidão ao Pronaf (DAP) ou então pela Declaração de Aptidão ao Programa de 

Aquisição de Alimentos (DAPAA). As DAPs podem ser obtidas pelos agricultores 

familiares nas instituições autorizadas, como exemplo, entidades de assistência 

técnica e extensão rural, sindicatos e outros. No munícipio de Erechim quem 

disponibiliza esse documento comprobatório é a EMATER/ASCAR uma empresa 

fundada em 1955. Uma instituição atuante das políticas públicas do Governo 

do Estado. (MDA, 2012) 

Já a DAPAA foi estabelecida pela Portaria do MDA, nº111, DE 20 de 

novembro de 2003, considerando a necessidade de proporcionar oportunidades de 

acesso às famílias de trabalhadores rurais sem terra acampados ao PAA, previsto 

no art.1 Portaria MDA nº111/2003, resolve: (Brasil, 2003) 

Art. 1º Declarar que os trabalhadores rurais sem terra acampados se 

incluem no Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, de que trata o art. 

19 da Lei nº 10.696, de 2 de julho de 2003.  

§ 1º Para os fins desta Portaria definem-se trabalhadores rurais sem terra 

acampados o núcleo familiar (marido ou companheiro, esposa ou 

companheira, e filhos), ou indivíduo sem família, cadastrados pelas 

Superintendências Regionais do Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária - INCRA, para assentamento em projetos de reforma 

agrária, que atendam os requisitos do art. 5º do Decreto nº 3.991, de 30 de 

outubro de 2001. 

§ 2º O cadastro a que se refere o parágrafo anterior é feito no Sistema de 

Informações de Projetos de Reforma Agrária - SIPRA, do INCRA e dele 

constará, obrigatoriamente, para fins de acesso ao PAA, a documentação 

de identificação e CPF dos interessados. 

 

Conforme dados coletados no site da Conab, através da internet em seu 

endereço eletrônico, o Rio Grande do Sul tem na sua totalidade 11 Projetos no 

Estado, que se enquadram na modalidade de Estoque e o recurso de origem é pelo 

MDA, com um valor total equivalente a R$ 9.455.686,67 dos projetos abrangentes. 

Já na modalidade de compra por Doação Simultânea, o Estado tem 30 projetos, o 

valor total de todos eles equivale a R$ 9.027.149,54, sendo o recurso de origem 

através do MDS. (CONAB, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, 2016) 
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3.6   PAA COM PROJETOS NO ESTADO DO RS 

 

Dentro dos princípios de transparência que permeiam todas as ações da Conab 

em relação à agricultura familiar por meio da execução do PAA, e de acordo com a 

Lei Federal complementar nº 131, de 27 de maio de 2009 acrescenta dispositivos à 

Lei Federal Complementar  no 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas 

de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, a fim de 

determinar a disponibilização, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre 

a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos municípios. O Decreto nº 7.185 de 27 de maio de 2010, no Capítulo II e em sua 

segunda Seção, Paragrafo único, retrata a disponibilização de informações em meio 

eletrônico. Segue a seguir o parágrafo único: (BRASIL, 2010) 

Parágrafo único. A disponibilização em meio eletrônico de acesso público 

deverá: 

I - aplicar soluções tecnológicas que visem simplificar processos e 

procedimentos de atendimento ao cidadão e propiciar melhores condições 

para o compartilhamento das informações; e 

II - atender, preferencialmente, ao conjunto de recomendações para 

acessibilidade dos sítios e portais do governo brasileiro, de forma 

padronizada e de fácil implementação, conforme o Modelo de 

Acessibilidade de Governo Eletrônico (e-MAG), estabelecido pela Portaria 

n
o
 3, de 7 de maio de 2007, da Secretaria de Logística e Tecnologia da 

Informação do Governo Federal. 

 

Dentro do contexto no Portal da Transparência do Conab, disponíveis no 

endereço eletrônico da internet existem informações plausíveis de serem 

visualizadas por quem quer que seja em cumprimento a acessibilidade e 

conhecimento de todo cidadão para ter ciência de onde os recursos públicos estão 

sendo destinados e a abrangência desses recursos nos diversos programas sociais. 

Dentro deste Portal é disponível visualizar a quantidade de projetos que o PAA 

contemple e estão em execução. Com projetos aprovados em 2014 e em execução 

no ano de 2015, são 93 cidades do Estado. (CONAB, 2016) 

O Quadro 01 e 02 trazem dados de 2015,  respectivos aos municípios do 

Estado e quantidade de famílias de agricultores fornecedores por município 

aderentes ao PAA, sendo esses descritos em duas modalidades: Doação 

Simultânea e Estoque e duas distintas origem de recursos. O Quadro 01 refere-se 

ao PAA na modalidade de Estoque, recurso provindo do MDA, na coluna descrita 
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com o nome do município, consta a descrição dos municípios participantes, na 

coluna que se refere à quantidade de famílias de agricultores, são os agricultores 

que disponibilizam os alimentos ao PAA nessa modalidade. Já o Quadro 02 refere-

se ao PAA na modalidade de Compra com Doação Simultânea, recurso provindo 

pelo MDS, na coluna  que se refere ao município, consta a descrição dos municípios 

participantes, e na coluna descrita com quantidade de famílias de agricultores, 

refere-se a um número aproximado de famílias que disponibilizam os alimentos ao 

PAA nessa modalidade. (CONAB, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, 2016). 

Quadro 01 - Municípios participantes da modalidade PAA/Estoque, com 

alimentos disponibilizados por agricultores familiares, recurso provindo do MDA 

PAA – Modalidade Estoque  / Origem do Recurso: MDA 

Município Quantidade de 
Famílias de 
agricultores 

Município Quantidade de 
Famílias de 
agricultores 

Aceguá 03 Nova Santa Rita 26 

Alegrete 06 Paulo Bento 05 

Ametista do 

Sul 

23 Pelotas 126 

Barão de 

Cotegipe 

35 Piratini 74 

Candiota 35 Planalto 02 

Canela 01 Ponte Preta 04 

Canguçu 49 Rosário do Sul 02 

Capela de 

Santana 

03 Sananduva 22 

Capivari do Sul 13 Santa Cecília do Sul 11 

Charrua 10 Sant’Ana do Livramento  185 

Charqueadas 13 São Jerônimo 27 

El Dourado do 

Sul 

125 Tapejara 26 

Guaíba 18 Tapes 01 

Hulha Negra 01 Taquari 12 

Ibiaça 15 Viamão 114 

Manoel Viana 24   

Total: 31 Cidades Total: 1011 Famílias 

  Fonte: Portal de Transparência pública do PAA, no site do Conab, (2016). 
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Os dados prescritos referem-se a projetos aprovados no ano de 2014 e executados 

em 2015 dento do Estado do Rio Grande do Sul. 

Quadro 02 – Municípios participantes da modalidade PAA/ Compra com Doação 

Simultânea, com alimentos disponibilizados por agricultores familiares, recurso 

provindo do MDS  

PAA – Modalidade Doação / Origem do Recurso: MDS 

 
Município 

Quantidade de 
Famílias de 
agricultores 

 
Município 

Quantidade de 
Famílias de 
agricultores 

Aceguá 03 Maquiné 04 

Agudo 03 Manoel Viana 01 

Alpestre 01 Morrinhos do Sul 04 

Ametista do Sul 31 Morro Redondo 01 

Arroio do Padre 07 Nova Pádua 09 

Bento Gonçalves 09 Nova Palma 01 

Boqueirão do 
Leão 

23 Nova Santa Rita 33 

Canguçu 06 Novo Tiradentes 01 

Capela De 
Santana 

01 Novo Xingu 49 

Caxias do Sul 04 Osório 01 

Condor 01 Pelotas 45 

Constantina 117 Planalto 02 

Coronel Bicaco 01 Redentora 26 

Cristal 14 Restinga Seca 01 

David Canabarro 03 Ronda Alta 11 

Don Feliciano 43 Rondinha 46 

Don Pedro de 
Alcântara 

12 Sagrada Família 63 

Dona Francisca 05 Salvador das 
Missões 

01 

El Dourado do Sul 02 Santa Cruz do Sul 01 

Encantado 01 São Gerônimo 01 

Encruzilhada do 
Sul 

63 São João da Urtiga 01 

Engelho Velho 17 São José das 
Missões  

04 

Erebango 01 São Lourenço do Sul 145 

Erval Grande 06 São Pedro do Butiá 74 

Estação 02 Sapiranga 42 

Farroupilha 07 Sarandi 04 

Flores da Cunha 05 Sertão 01 

Gaurama 21 Silveira Martins 02 

Getúlio Vargas 18 Terra de Arreia 95 

Gramado Xavier 04 Três Cachoeiras 18 

Herval 01 Três Forquilhas 104 

Ibiraiaras 01 Vera Cruz 01 

Itati 77 Viadutos 24 

Lagoa Vermelha 17 Viamão  23 

Mampituba 08   

Total: 69 Cidades Total: 69 Cidades 

  Fonte: Portal de Transparência pública do PAA, no site do Conab, (2016) 
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4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 A pesquisa evidenciada neste trabalho ocorreu com a formulação de um 

projeto piloto realizado em setembro de 2015. Para mais embasamento, melhor 

estruturação da pesquisa, bem como maior aprofundamento, nos meses de janeiro a 

julho de 2016, foram coletadas todas as informações plausíveis e possíveis referente 

ao PAA.  

Para atingir o objetivo inicial, os métodos de pesquisa empregados se deram 

primeiramente através de uma pesquisa bibliográfica, leitura de artigos, notícias 

sobre políticas públicas de segurança, soberania alimentar e nutricional, a questão 

da fome e a pobreza no mundo, também foram acessado sites, consultada a 

legislação brasileira, portal da transparência de órgãos públicos, como exemplo o 

portal de transparência do Conab, que disponibilizam dados que são considerados 

importantes e fundamentais para agregar conteúdo e informações à pesquisa 

realizada.  

Após entender a dinâmica e operacionalização do programa, foi feito um 

levantamento através de pesquisa qualitativa semiestruturada com os envolvidos na 

política pública, pretendendo ter uma noção relativa à quantidade de agricultores 

familiares no município de Erechim que subsidiam o PAA pela modalidade de 

compra com doação simultânea, saber a diversidade dos alimentos comercializados, 

averiguando o impacto dessa política pública entre os agricultores e os beneficiados, 

fazendo uma análise dos principais objetivos propostos, discutindo os resultados 

alcançados. Depois de feito esse levantamento, foi realizado também uma pesquisa 

in loco a alguns agricultores que estavam presentes e que se disponibilizassem de 

forma espontânea em participar e algumas entidades socioassistencias com o 

propósito de investigar e saber informações referentes à adesão do programa. 

Considera-se importante visita in loco a Cooperativa Central de Comercialização da 

Agricultura Familiar de Economia Solidária (CECAFES), local onde são 

acondicionados os alimentos pelos agricultores, cujo esses alimentos ficam 

disponíveis para retirada das entidades.  

Além de conhecer a dinâmica do PAA no munícipio de Erechim, foi 

desapertada a curiosidade da autora em conhecer como o Estado estava aderindo a 
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essa política pública, com isso foi feito um levantamento de informações do PAA na 

modalidade de estoque e na modalidade de compra com doação simultânea. 

 

4.1 MUNICÍPIO SELECIONADO PARA LEVANTAMENTO DO PAA 

I.  

Erechim é um município brasileiro da região sul, localizado no interior, região 

norte do Estado do Rio Grande do Sul. Considerada um centro sub-regional no país, 

é a segunda cidade mais populosa do estado com 97.916 habitantes (estimativa do 

IBGE para 2009) superadas apenas pelo município vizinho, Passo Fundo. Com 

clima subtropical, a cidade apresenta temperatura média anual é de 15,9°C. Máxima 

35°C. Mínima - 6°C. As chuvas são irregulares, chegando a precipitação 

pluviométrica de 1618 mm/ano. “Erechim “está situada a 793m acima do nível do 

mar, latitude 27º37’54” e longitude 57º16’52”. (IBGE, 2009) 

De acordo com informações contidas no site da Prefeitura municipal de 

Erechim, no endereço eletrônico da internet, o setor primário reúne cerca de 6,39% 

da arrecadação do município,  vale frisar que o município conta com 

aproximadamente um número de  2.520 agricultores familiares. Esses agricultores 

produzem uma diversidade de alimentos, exemplificando esses produtos como a 

soja, milho, trigo, feijão, cevada e frutas e criação de aves, bovinos e suínos. Dentro 

desse número citado de agricultores, existe uma quantidade não estimada que 

produzem uma variedade de hortifrutigranjeiros, respeitando a sazonalidade de cada 

espécie, vários agricultores familiares  possuem agroindústrias, produzindo geleias, 

panifícios, agregando uma renda a mais em conjunto com as atividades do meio 

rural. (Prefeitura Municipal de Erechim, 2016) 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 HISTÓRICO DA IMPLEMENTAÇÃO DA ADESÃO AO PAA - COMPRA 

COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA NO MUNÍCIPIO DE ERECHIM 

 

Em 2015 foi aprovado o projeto de PAA no munícipio de Erechim, e 2016 é o 

primeiro ano de execução do PAA efetivada na modalidade de Compra com Doação 

Simultânea. Essa modalidade tem o objetivo de comprar os produtos da agricultura 

familiar com dispensa de licitação, após essa compra é feita doação desses 

produtos com o propósito de garantir a SAN das famílias beneficiadas. No caso do 

município de Erechim, essa compra é feita diretamente dos agricultores 

intermediado por uma cooperativa e repassado as entidades socioassistenciais. O 

projeto está efetivado pelo número RS/2015/02/0095.  O recurso é de origem do 

Governo Federal através do MDS em convênio com a Conab- RS, repassado a 

cooperativa que faz a compra dos alimentos dos agricultores familiares. (Portal de 

Transparência do Conab) 

 

 5.2 AGRICULTORES FORNECEDORES E ENTIDADES BENEFICIADAS 

COM O PAA NA MODALIDADE DE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA 

  

A partir de pesquisa realizada no próprio site do Portal de Transparência do 

Conab e informações cedidas pela Cooperfamília e pela Secretaria da Cidadania, o 

município de Erechim, executa do PAA através da Compra com Doação Simultânea, 

esta operacionalização se dá da seguinte maneira, toda a compra é feita pela 

cooperativa: Cooperfamília, onde estão inscritas 77 famílias de agricultores 

familiares da região, para produzirem 31 itens de alimentos que irão compor a cesta 

do PAA, sendo estes alimentos: hortifrutigranjeiros, panifícios, geleias, leite e ovos. 

Esses 31 itens respeitam a sazonalidade de cada período do ano. Todos os 

produtos que são industrializados são legalizados conforme a Lei que enquadra 

cada um na sua especificidade, sendo a Cooperfamília a entidade proponente do 

 



                                                                                                                                                                                 41 

projeto, fazendo toda a elaboração do mesmo, a prestação de contas e a ajuda na 

organização da produção.   

 

Dentro do contexto de possibilidade de acesso à informação que o Cidadão 

tem o direito assegurado, no site da internet, dentro da página do Conab existe uma 

aba especifica para informações de transparência pública do PAA como comentado 

anteriormente. Neste site é possível obter toda a informação referente ao valor do 

projeto, aos agricultores familiares fornecedores dos alimentos, que vendem os 

produtos e também as entidades selecionadas para receberem os alimentos da 

agricultura familiar. A Figura 01 apresenta a consulta realizada no mês de maio de 

2016, no site do Portal da Transparência do Conab, onde constam todas as 

informações relativas ao projeto do PAA em execução no munícipio de Erechim.  

 

Figura 01: Imagem da tela do Portal de Transparência do Conab – Projeto PAA 
no munícipio de Erechim 

 

Fonte: Portal de Transparência pública do PAA, no site do Conab, (2016) 

 

 

Totaliza um número de 77 agricultores familiares, de 11 municípios da região que 

vendem seus produtos para a Cooperativa de Desenvolvimento Regional Ltda., 

conhecida pelo nome fantasia: Cooperfamília. O Quadro 03 traz a descrição dos 
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agricultores familiares que fornecem alimentos ao programa no município de 

Erechim, na coluna descrita com o nome do município refere-se a origem do produto 

fornecido, bem como a origem do agricultor familiar. Dados pesquisados no mês de 

maio de 2016, no portal da Transparência no site do CONAB. 

Quadro 03 – Munícipios e Agricultores que subsidiam o PAA/Compra com 

Doação Simultânea em Erechim 

Munícipio Agricultor Familiar Munícipio Agricultor Familiar 

Áurea Vagner Przewara Erechim William Racoski 

Áurea Wilmar Preczeski Erval Grande Altair Gilioli 

Barão de Cotegipe  Adilson Szady Erval Grande Antonio Ostroski 

Barão de Cotegipe Alice Szady Erval Grande Edimar Carteli 

Barão de Cotegipe Amauri Slaviero Erval Grande Edinei Carteli 

Barão de Cotegipe Antenor Szady Erval Grande Elisangela Gilioli 

Barão de Cotegipe Artemio Szady Erval Grande Elvis Balbinot 

Barão de Cotegipe Devilde Giacomel Erval Grande Francisco Gilioli 

Barão de Cotegipe Jose Slaviero Erval Grande Gilnei Ziger 

Barão de Cotegipe Ronei Giacomel Erval Grande Ivete Balbinot 

Centenário  Alcides May Erval Grande Marilza Oruoski 

Centenário Dionisio May Erval Grande Tiago Oruoski 

Centenário Rejane Preczewski Itatiba do Sul Delmir Fuzinato 

Charrua Cleocir Baroni Itatiba do Sul Ediana Cavalli 

Erechim Adelar Strapazzon Itatiba do Sul Ildo Trombetta 

Erechim Ademar Andreola Itatiba do Sul Ismael Wastchuk 

Erechim Anildo Jose Izoton Itatiba do Sul Josias Nascimento 

Erechim Ari Guarnieri Itatiba do Sul Leo Nonnenmacher 

Erechim Daniel Mariga Itatiba do Sul Lidia Pudlo 

Erechim Denise Ficks Itatiba do Sul Marcelo Cuzma 

Erechim Diego Mariga Itatiba do Sul Maria Cavalli 

Erechim Elizete Prestes Itatiba do Sul Maria Wastchuk 

Erechim Fernando Lise Itatiba do Sul Marivete Capeletto 

Erechim Giane Soares Itatiba do Sul Odete Zatti  

Erechim Gilson Guarnieri Itatiba do Sul Roberto Cuzma  

Erechim Idanir Soares São Valentin Ari Nogaro 

Erechim Jefferson Pigatto Severiano de Almeida Euclides Bisol 

Erechim Lody Munari Severiano de Almeida Idete Vendruscolo 

Erechim Luciana Rosset Severiano de Almeida Irineu Parcianello 

Erechim Lucivani Pigatto Severiano de Almeida Ivan Cecatto 
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Erechim Marino Slongo Severiano de Almeida Ivo Cecatto 

Erechim Marisa Mariga Severiano de Almeida Sueli Tedesco Lorini 

Erechim Marli Isoton Severiano de Almeida Wilian Deniz Cecatto 

Erechim Mauro Giaretton Três Arroios Aloisio Schafer 

Erechim Paulo Balat Três Arroios Altair Ruess 

Erechim Paulo Balen Três Arroios Ilse Solivo 

Erechim Rodrigo Strapazzon Três Arroios Veraci Debastiani 

Erechim Rosangela Miozzo Viadutos Juraci Tomicki 

Erechim Tania Farina   

Total: 77 Famílias 
Fonte: Portal de Transparência pública do PAA, no site do Conab, (2016) 

 

Para a escolha dos agricultores familiares fornecedores dos alimentos foi 

realizada uma Chamada Pública, sendo essa, um procedimento administrativo, uma 

espécie de reunião voltado a seleção dos agricultores, com o intuito explicativo 

sobre a proposta de adesão, os agricultores que se mostram interessados em 

participar do PAA firmam um termo de compromisso para fornecimento dos gêneros 

alimentícios que irão compor as cestas de produtos destinadas as entidades 

socioassistencias. Para participar, o agricultor que deseja ser fornecedor dos 

alimentos ao programa, deve atender alguns quesitos, como exemplo, devem 

possuir a Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), instrumento que qualifica a 

família como agricultores familiares.  

Pode-se dizer que no município não teve especificamente uma escolha, 

seleção, pois todos os agricultores que manifestaram interesse em fornecer os 

alimentos, tendo a documentação adequada, foram inclusos ao programa. Isso 

ocorreu devido a um fator crucial, o município poderia fazer o encaminhamento de 

um projeto no valor máximo de R$ 2.000.000,00, porém não teve agricultores 

suficientes para poder fornecer os alimentos ao programa. Sendo que o recurso do 

projeto é aprovado pela União, cujo realiza o pagamento por intermédio do MDS, 

onde o MDS repassa o valor ao Conab, que fica responsável pelo pagamento aos 

agricultores, o valor do projeto no município  totalizou um valor de R$ 563.360,00. 

Cada agricultor que fornece alimentos tem um cartão magnético e receberá o 

pagamento por meio dele. 

Para chegar à estimativa do Projeto que pudesse ser elaborado e liberado 

recursos para o valor comentado de R$ 2.000.00,00, a própria Cooperfamília 

juntamente com a equipe técnica da Conab, fizeram um levantamento de dados para 
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averiguar a demanda, após isso, a Conab elaborou proposta preliminar de 

participação, preenchendo a Ficha Preliminar de Levantamento de Demanda e 

encaminhando ao MDS para avaliar a demanda compatibilizando com o orçamento 

disponível, na qual publica portaria ministerial estabelecendo valores e propondo 

metas de execução. Após isso, se faz o trâmite da chamada pública de escolha dos 

agricultores familiares.  

No município de Erechim a partir do PAA na modalidade de compra com doação 

simultânea dos 77 agricultores familiares acima citados, os produtos são doados a 

11 entidades. A compra com doação simultânea tem como finalidade fornecimento 

de alimentos as demandas locais, sendo que essa atenda às necessidades de 

complementação alimentar as entidades da rede socioassistencial. O Quadro 04 

mostra a descrição das entidades socioassistenciais recebedoras, beneficiadas dos 

alimentos a fim de promover a SAN e o próprio DHAA. Para a escolha dessas 

entidades foi aberta um edital para que as entidades interessadas se inscrevessem, 

um quesito básico e imprescritível para a participação era estar cadastrada no 

Conselho Municipal de Assistência Social (COMAS) a mais de dois anos e atender 

famílias com maior vulnerabilidade. De acordo com a informação da diretora técnica 

da Secretária da Cidadania, teve somente 11 entidades que tiveram interesse e 

atendiam com os requisitos exigidos. 

Quadro 04 – Lista das Entidades Socioassistenciais recebedoras dos alimentos 

Entidade Consumidora 

01 Associação Beneficente Lar da Criança 

02 Associação de Amparo a Maternidade e Infância – Assami 

03 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Erechim - APAE 

04 Associação dos Deficientes Físicos do Alto Uruguai - ADAU  

05 Associação Instrutora da Juventude Feminina 

06 Centro Cultural e Assistencial São Cristóvão - Cecris  

07 Lions Club de Erechim – Centro Ocupacional e Atividades 
Profissionalizantes CL Albano Frey 

08 Obra Promocional Santa Marta 

09 Pastoral da Criança Erechim 

10 Sociedade Beneficente Jacinto de Godoi - Lar dos Velhinhos  

11 Sociedade Fraternal Cantinho da Luz 

Fonte: Portal de Transparência pública do PAA, no site do Conab, (2016). 
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Em nível de curiosidade com relação à quantidade de cestas de alimentos 

citadas pela cooperativa e pelas secretarias municipais, buscou-se saber como eram 

as cestas, em modo algum as partes executoras se mostraram favoráveis pra 

detalhar quais os alimentos compõem, nem quantos quilogramas de cada alimentos 

é destinado as entidades socioassistenciais. O Quadro 05 informa a quantidade de 

cestas de produtos do PAA. Apenas foi possível obter dados referentes à quantidade 

de cestas que cada entidade recebe. 

 

Quadro 05 – Lista das Entidades Socioassistenciais e a respectiva quantidade de 
Cestas de alimentos fornecidos pelo PAA. 

Entidades Sociosssistencias Número de Cestas de Alimentos  

Lar da Criança 52 

Assami 50 

APAE 30 

ADAU 30 

Associação Instrutora da Juventude Feminina 40 

Cecris 30 

Lions Club de Erechim 40 

Obra Santa Marta 80 

Pastoral da Criança Erechim 36 

Lar dos Velhinhos 52 

Cantinho da Luz 60 

Fonte: Cooperfamília. (2016). 

 

5.3 OPERACIONALIZAÇÃO DO PAA NO MUNÍCIPIO 

 

O projeto do PAA no município é operacionalizado pela Cooperfamília, conhecida 

pelo nome fantasia, sendo a razão social denominada: Cooperativa de 

Desenvolvimento Regional Ltda. A operacionalização conta com a parceria da 

Prefeitura Municipal de Erechim, especificamente com o apoio do departamento da 

Secretária Municipal da Agricultura, Abastecimento e Segurança Alimentar, e da 

Secretária Municipal da Cidadania, juntamente com o apoio do Sindicato Unificado 

dos Trabalhadores da Agricultura Familiar do Alto Uruguai (SUTRAF-AU) e 

CECAFES.  O projeto registrado junto ao Conab sob o nº RS/2015/02/0095, com 

pagamento feito pelo MDS terá duração de 12 meses, e dentro deste período serão 
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distribuídos alimentos as 11 entidades socioassistencias que doarão alimentos 

aproximadamente para 500 famílias. A modalidade enquadrante é por Doação 

Simultânea. Foi aprovado no ano de 2015, e esta sendo efetivado e executado no 

ano de 2016. Conta com um recurso anual no valor de R$ 563.630,00. 

Com os agricultores aptos a fornecer os alimentos, a Cooperfamília cadastra 

os mesmo no sistema informatizado, o Sistema de Informação do Programa de 

Aquisição de Alimentos (SISPAA), solicita a geração dos cartões de pagamento, 

certifica-se do preço pago aos agricultores, a quantia e diversidade de alimentos que 

cada um irá fornecer, bem como, com o apoio da Secretária da Cidadania cadastra 

as entidades socioassistencias, com Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) 

obrigatório de cada uma, sendo então essas aptas a receber os alimentos. 

Essa compra é feita diretamente dos agricultores familiares por meio da 

cooperativa e é pago um valor entre R$ 5.000,00 a R$ 8.000,00/anual por agricultor, 

variando a quantidade de alimento produzido e entregue. A entrega desses 

alimentos é feita pela Cooperativa Central de Comercialização da Agricultura 

Familiar e Economia Solidária (CECAFES), com sede no Bairro São Cristóvão, no 

município de Erechim, as entregas previstas foram programadas para a segunda 

Quarta-feira de cada mês. O Quadro 06 apresenta a previsão das datas acordadas 

para a entrega dos alimentos durante o ano de execução do projeto.   

 

Quadro 06 – Datas acordadas para entrega dos alimentos às entidades 
socioassistenciais 

Sequência da Entrega   Data 

1º 16/03/2016 

2º 13/04/2016 

3º 11/05/2016 

4º 08/06/2016 

5º 13/07/2016 

6º 10/08/2016 

7º 14/09/2016 

8º 13/10/2016 

9º 09/11/2016 

10º 14/12/2016 

11º 11/01/2017 

12º 08/02/2017 

          Fonte: Cooperfamília, Erechim (2016) 
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A Figura 02 e a Figura 03 demonstram os registros fotográficos da primeira 

entrega do PAA no município de Erechim, realizada em março de 2016. Um 

momento que contou com a presença dos agricultores fornecedores dos alimentos, 

das entidades beneficiadas, Cooperfamilia, Secretaria da Cidadania, alguns órgãos 

públicos vinculados à prefeitura municipal de Erechim juntamente com o prefeito da 

cidade. 

Figura 02 – Imagem da primeira entrega do PAA- Compra com Doação 
Simultânea 

 

Fonte: Cooperfamília, Março de 2016. 

 

Os agricultores deixam os alimentos sob responsabilidade da Cooperfamília na 

sede da CECAFES, que irá pesar os mesmos, fazer a divisão de acordo com a 

diversidade dos alimentos e quantidade de entidades cadastradas. As entidades 

ficam responsáveis pela retirada dos alimentos, pelo transporte até a sede própria, 

onde no ato da retirada assinaram um Termo de Recebimento e Aceitabilidade que 

será admitido como comprovação da entrega e quantidade prescrita dos alimentos, 

e a partir deste momento fica responsável por destinar estes, as famílias de maior 

necessidade e vulnerabilidade. 
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Figura 03 – Imagem da primeira entrega do PAA- Compra com Doação 

Simultânea 

 

 Fonte: Cooperfamília, Março de 2016. 

 

Como mencionado são cadastradas 77 famílias de agricultores da região para 

produzir 31 itens de alimentos que irão compor a cesta do PAA. Esses 31 itens 

respeitam a sazonalidade de cada um durante as estações do ano. O Quadro 07 

prescreve a diversificação dos alimentos que são destinados as entidades 

socioassistencias, bem como a quantidade anual fornecida e o preço pago para 

cada agricultor familiar. A lista de alimentos fornecidos pelos agricultores foi 

repassada pela Cooperfamília, já o valor pago aos mesmos, foi consultado 

diretamente no site da Conab, que fixa um valor padrão por unidade de medida de 

cada alimento. 

Quadro 07 – Prescrição de alimentos, quantidade anual e valor pago ao agricultor 

familiar. 

Alimento 
Quantidade 

Anual un. 
Valor Pago por un. 

R$ 

Acelga 5.000 Kg 1,30  

Açúcar Mascavo 1.500 Kg 3,85  

Alface  6.000 Kg 2,12  
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Almeirão/Pão de Açúcar 8.000 Kg 3,00  

Batata Doce 15.000 Kg 1,08  

Beterraba 10.000 Kg 1,44  

Bolacha Sortida 6.000 Kg 6,14  

Brócolis 6.000 Kg 3,12  

Cebola 7.500 Kg 1,56  

Cenoura 12.000 Kg 1,52  

Chicória 5.000 Kg 1,50  

Couve-flor 3.000 Kg 0,97  

Couve folha 4.000 Kg 1,60  

Farinha de Fubá (Milho) 4.500 Kg 1,77  

Laranja Bahia 10.000 Kg 1,80  

Laranja Valência 35.000 Kg 0,70  

Leite de Vaca - 
Pasteurizado 

15.000 Lt 1,60 

Moranga Cabotiá 24.000 Kg 1,00  

Ovos de galinha – 
Vermelhos 

2.000  Dz 3,62  

Pão Caseiro Sovado 11.000 Kg 5,58  

Pêssego Chimarrita 7.000 Kg 2,80  

Pimentão Verde 6.000 Kg 3,00  

Raiz de Mandioca – Aipim 
com casca 

20.000 Kg 0,79  

Repolho Verde 35.000 Kg 0,54  

Rúcula 2.000 Kg 3,51  

Schimier de Frutas 6.000 Kg 4,97  

Suco Concentrado de Uva 1.000Lt Lt 5,58  

Tangerina / Bergamota 18.000 Kg 1,30  

Tempero Verde 4.000 Kg 5,69  

Tomate – Paulista / 
Gaúcho / Italiano 

12.000 Kg 2,40  

Uva 10.500 Kg 2,60  

Fonte: Conab, 2016 

O projeto do PAA beneficia agricultores que produzem e comercializam os 

produtos, fortifica a agricultura com a garantia de mercado para venda dos produtos 

e uma renda a mais, ressaltando que o valor máximo que cada produtor rural pode 
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comercializar é um limite de R$ 8.000,00 por ano. As entidades socioassistencias 

beneficiadas, recebem estes alimentos, de forma gratuita para auxiliar nas refeições 

das famílias assistidas pelas mesmas e que vivem sob vulnerabilidade social. São 

famílias do município que são consideradas de baixa renda.   

Para se ter uma noção de como são as cestas de alimentos, assim chamadas 

pela Cooperfamília, a Figura 04 e a Figura 05 demonstram registro fotográfico de 

como é composta a diversidade dos alimentos para uma das entidades beneficiadas, 

sendo a mesma imagem, vista em ângulos diferentes. 

 

Figura 04 – Imagem da composição de alimentos do PAA embalados  para 
entrega  a uma entidade  beneficente 

 

Fonte: Autora, (Julho de 2016). 
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Vale ressaltar que no primeiro momento foi necessário achar meios de buscar 

informações junto aos órgãos municipais, sendo fundamental e de extrema 

importância ter uma noção preliminar para traçar metas e prazos e pesquisar com 

mais profundidade os objetivos iniciais do projeto de pesquisa. No segundo 

momento foi conversado com Secretária de Agricultura, Abastecimento e Segurança 

Alimentar, onde indicaram com mais especificidade, a Cooperfamília e a Secretaria 

de Cidadania e Comunicação Social para que fossem obtidas maiores e mais 

detalhadas informações a respeito. 

 

Figura 05 – Imagem da composição de alimentos do PAA embalados  para 
entrega  a uma entidade  beneficente 

 

Fonte: Autora, (Julho de 2016). 

 

Depois de explanado todo o intuito da pesquisa deste trabalho, sanado 

dúvidas referente à mesma e conversado tanto com as pessoas responsáveis pela 

Secretaria de Cidadania e Comunicação Social, bem como a Cooperfamília, estas 

firmaram o compromisso em colaborar com dados para a pesquisa, informações e 

com a explicação da operacionalização do PAA no município, inclusive assinaram 

um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido autorizando a divulgação dos 
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dados fornecidos pelas mesmas e autorizando a identificação do nome, este termo 

assinado consta no Apêndice D e E. Essas instituições enfatizam que o programa é 

uma grande conquista para o município, pois já haviam encaminhado outros projetos 

em anos anteriores e não tiverem a aprovação, estavam de certa forma confiantes 

de que o atual projeto fosse vir a ser aprovado, mas também estavam com  um certo 

receio, devido a experiência anterior. 

A Cooperfamília foi à única cooperativa que teve interesse em cadastrar-se 

junto ao Conab para ser proponente do PAA no município e conta com o apoio da 

prefeitura municipal para execução. Representada pela presidente Srtª Juraci 

Zambon, a cooperativa faz toda a elaboração do projeto, a prestação de contas e 

auxilia também na organização de produção dos alimentos, faz o trâmite de compra 

e ajuda na execução do programa. Srtª Juraci Zambon, através de uma conversa 

mais investigativa com a autora da pesquisa, em forma de uma espécie de 

entrevista com algumas perguntas semiestruturadas referente ao PAA, se mostrou 

disposta e acessível para esclarecimentos. A mesma evidencia que o programa é de 

suma importância para o município, exclusivamente para as famílias de agricultores 

que comercializam os alimentos, sendo assim, esses agricultores tem uma garantia 

de mercado e de renda, as entidades que recebem os alimentos de forma gratuita 

também são privilegiadas, pois esses alimentos auxiliam nas refeições diárias das 

famílias assistidas pelas entidades e que vivem em vulnerabilidade social. 

Srtª Juraci Zambon complementa seu comentário, relatando que o valor do 

PAA na modalidade de Compra com Doação Simultânea, é limitado pelo MDS ao 

valor anual de no máximo R$ 8.000,00 por unidade familiar, e isso é insatisfatório 

em parte, pois atualmente existem muitas famílias com baixa renda, em condições 

de vulnerabilidade e pobreza, que poderiam ser atingidas e beneficiadas se o limite 

de venda por agricultor pudesse ser maior durante o ano. Em contrapartida a mesma 

relata que se o município demandasse de mais produtos, no caso se mais 

agricultores que produzissem, quisessem aderir ao PAA, seria possível e viável, pois 

o município poderia aprovar um valor de até R$ 2.000.000,00 para o PAA – Compra 

com Doação Simultânea. O Atual projeto em execução é no valor de R$ 563.630,00, 

como mencionado o mesmo poderia chegar a um valor bem maior. 

Além da Cooperfamília, a Secretaria de Cidadania e Comunicação Social 

também auxilia na operacionalização do programa, com a escolha das entidades 

socioassistenciais que irão receber os alimentos. A diretora técnica da Secretaria de 
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Cidadania, Srtª Nelci Dagostini crê que existem mudanças perceptíveis em relação à 

aquisição do programa, explicando que são vários benefícios para cada entidade 

socioassistencial que recebem os alimentos, pois os produtos são de qualidade, 

ajudam no orçamento de cada família beneficiada, os alimentos que vem na cesta 

durante o mês, não necessitam ser comprados. O PAA oferece uma qualidade de 

vida às famílias que são atendidas, pois é através desse projeto que pode se ter a 

certeza que essas famílias estão consumindo e levando para seus lares alimentos 

de excelente qualidade e que garantirão segurança alimentar e nutricional. Em 

relação à entrega dos alimentos, a mesma fala que a logística mantem a qualidade 

dos produtos, pois esses são armazenados adequadamente e fica a disposição das 

entidades retirarem no dia combinado. 

Uma das agricultoras familiares que esteve presente na primeira entrega do 

PAA em março relata brevemente que o PAA é uma grande oportunidade para 

ajudar as famílias de baixa renda, pois todos os seres humanos necessitam comer, 

e a agricultura familiar existe, além de fornecer alimentos, para ajudar a evitar que 

existam famílias que passem fome e acabem em um estado de desnutrição e 

insegurança alimentar.  

Em uma visita in loco no CECAFES, no mês de julho, um agricultor ressaltou 

que o programa fortalece o meio rural, complementa renda da família, as entidades 

que recebem os alimentos com certeza recebem um produto de qualidade, de boa 

procedência, além de ser cultivado com dedicação e minimização do uso de 

agrotóxicos, porém ele enfatiza que o valor pago ao agricultor ainda é baixo, tem 

preços de alguns alimentos que estão defasados, que poderiam vir a ser melhor, 

pois iria estimular muito mais. 

Buscou-se também saber por meio desta pesquisa, como o lado recebedor, 

ou seja, beneficiado do programa analisa e vê a operacionalização, como avalia o 

alimento recebido, se é suficiente, enfim, qual é a perspectiva dos próximos meses 

quanto aos alimentos e toda a dinâmica que abrange o PAA.  Foram entrevistas três 

entidades socioassistenciais, a fim de preservar e resguardar o nome de cada uma 

não serão identificadas. Mas buscaram-se informações, onde de livre consentimento 

cada uma apresentou seu ponto de vista, destacando e deixando ciente quanto o 

sigilo do nome, tanto da pessoa física que colaborou com a entrevista, bem como da 

entidade pertencente. 
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A entidade denominada ficticiamente por Entidade Socioassistencial “X”, 

demonstra que os alimentos recebidos por meio do programa vieram para agregar à 

intervenção social do trabalho que a entidade já vinha realizando, tendo em vista o 

público alvo, que são pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social em 

consonância com as ações assertivas da própria instituição. Essa entidade tem a 

perspectiva de que o programa se mantenha não só nesses 12 meses firmados em 

contrato, mas que seja renovado e que venha funcionar como um apoio constante 

aos programas e projetos que a entidade desenvolve na sua sede, que visam 

minimizar a vulnerabilidade de várias famílias auxiliando de alguma maneira para 

que essas consigam a superação de suas fragilidades sob a ótica da questão social. 

Sendo que as cestas recebidas auxiliam em média 40 famílias e a necessidade da 

realidade atual é bem maior. 

Quando solicitado a Entidade Socioassistencial “X” salientar quanto à 

avaliação dos alimentos recebidos, alguma dificuldade encontrada, e se houvesse 

dificuldade o que poderia ser proposto para melhoria, a mesma declarou que os 

produtos recebidos da agricultura são de boa qualidade, porém deixa a desejar a 

relação da diversidade, a variedade não muito diversificada, vem vários quilogramas 

de produtos, mas a maioria da mesma singularidade, mesma espécie, 

impossibilitando que as famílias cadastradas suprem as necessidades e tenham um 

cardápio mais amplo.  A mesma esclarece que um ponto de melhoria poderia ser 

uma maior variedade dos alimentos, além da quantidade disponibilizada, pois o 

programa teria um alcance maior do número de famílias que pudessem ser 

atendidas. Se comparado com a realidade da população do município e das famílias 

atendidas pela entidade os alimentos recebidos minimizam uma pequena parte das 

famílias, sendo essas 40 apenas das 250 famílias que a mesma auxilia. 

A outra entidade entrevistada, nomeada ficticiamente por Entidade 

Socioassistencial “Y”, frisa que os alimentos auxiliaram na questão financeira, pois 

são alimentos que não necessitam ser comprados, o dinheiro pode ser destinado 

para outra necessidade prioritária. A perspectiva diante do programa é que ele 

possa ser duradouro, que cumpra oque propõe, sendo bom para quem produz e 

para quem recebe os alimentos.  

Quando fora solicitada para enfatizar como a Entidade “Y” avalia os alimentos 

recebidos e as considerações que achasse relevante evidenciar, a mesma destaca 

que a avaliação de qualidade é feita visualmente, não segue nenhum critério 
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especifico. Consideram os alimentos de modo geral de boa qualidade, mas relata 

que teve algumas entregas que alguns itens não apresentavam qualidade 

adequada, onde esta foi visto somente na hora da utilização, do consumo mesmo, 

exemplificando a mandioca, cujo na primeira entrega estava mofada, estragada, com 

insetos, muito suja, sendo que aproximadamente a metade da quantidade recebida 

foi descartada. Na segunda entrega havia algumas unidades de produtos em 

condições ruins, mas nas entregas seguintes a qualidade já estava melhor.   

A Entidade “Y” revela que a Conab vistoriou o local a fim de saber como 

estava sendo a efetivação do programa, se de fato a entidade estava recebendo os 

alimentos. A mesma disse que apontou aos fiscais do Conab no momento que 

estiveram presente na entidade fazendo a auditoria e a Cooperfamília em outra 

oportunidade, a questão da quantidade, apontando que a entrega deveria ocorrer 

mais vezes durante o mês, para que a entidade pudesse aproveitar mais os 

alimentos, pois essa entidade em questão aproveita os alimentos consumindo 

internamente entre as pessoas beneficiadas. Pois como a entrega atualmente é feita 

uma vez por mês, tudo que é recebido, as vezes tem validade curta, tendo que ser 

consumido logo, em uma semana ou dez dias, ficando o restante do mês sem a 

presença daqueles produtos, restando uma diversidade pequena para o resto do 

mês. Sugerindo como melhoria, que as entregas fossem no mínimo quinzenalmente, 

ou até mesmo se possível semanalmente, além de uma melhor seleção dos 

alimentos em questão de qualidade mesmo, feita ainda na propriedade do agricultor 

pra depois vir mais adequado, limpo e em boas condições de aproveitamento 

minimizando o descarte por acondicionamento dos alimentos por exemplo. 

A terceira entidade, ficticiamente também denominada por Entidade “Z”, 

enfatiza brevemente que avalia os produtos de ótima qualidade, os alimentos 

auxiliam muito, sendo distribuídos em média para 80 famílias, e ainda assim é 

possível alimentar 100 crianças que ficam em período integral na sede da entidade 

desenvolvendo atividades de contra turno, ou seja, se a criança estuda de manhã, a 

tarde ela vai para a entidade, e vice-versa, onde com esse alimento é feito uma 

refeição disponibilizada no meio da manhã ou da tarde em que a criança se encontra 

na sede da entidade “Z”. Essa entidade não quis declarar muitas informações a 

respeito do programa. 

 O PAA é um instrumento benéfico, que vem ao encontro de propostas 

governamentais para erradicação da Fome e minimização da pobreza de acordo 
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com compromissos firmados nacionalmente e internacionalmente pelo nosso país. É 

notável e vale ser evidenciada a luta de pessoas públicas eleitas por processo 

democrático, que se perpetuou por anos intacta, a fim de modificação do art. 6º da 

Constituição Brasileira com o propósito de incluir a questão do direito humano a 

alimentação adequada na forma de Lei.  Pois nem todas as pessoas que exercem 

papel de figura política tem tanta persistência em aprovar algo que para muitos pode 

ser sucinto à população, mas para estes que tem um propósito firmado faz uma 

enorme distinção e faz jus ao papel de figura representativa e democrática onde a 

exerce para o povo e pelo povo.   

 Em uma conversa breve com um agricultor, na 5º entrega dos alimentos,  o 

mesmo relatou que ele entregou no mês de julho os seguintes alimentos: alface, 

almeirão, cenoura, tempero verde, laranja, couve-folha e mandioca. Mas que outros 

agricultores entregam outras coisas, como exemplo, doces de frutas (schimier), leite 

(pasteurizado), ovos, farinha de milho (fubá), pão, bolachas, chicória e repolho. De 

acordo com visita in loco, neste mesmo dia ao CECAFES, também se percebeu a 

descrição dos alimentos citado pelo agricultor. 

 De acordo com as entidades socioassistenciais recebedoras dos alimentos, o 

Lar da Criança, a APAE, a ADAU e o Lar dos Velhinhos consomem o alimento 

internamente, não sendo doados as famílias externas, até porque no caso do Lar da 

Criança e no Lar dos Velhinhos as pessoas que consomem esses alimentos moram 

no local. Já as pessoas beneficiadas na APAE e na ADAU ficam em turno integral na 

sede da entidade desenvolvendo atividades e se alimentam com a refeição feita a 

partir do recebimento dos alimentos cedidos através do PAA. Outras entidades que 

recebem as cestas repassam os alimentos às famílias cadastradas em sua sede, 

onde essas famílias levam para a própria casa, a fim de fazer parte do cardápio para 

minimizar a fome e a condição de vulnerabilidade social. 

Diga-se de modo generalizado que a maioria das pessoas considera o programa 

favorável para a agricultura familiar e para as famílias recebedoras, pois o alimento 

que chega é saudável, in natura (fresco) e de qualidade. Os agricultores tem um 

ponto positivo que enfatizam, pois tem a probabilidade de garantia de uma renda a 

mais, tem uma colocação certa de mercadoria, mas, porém o preço ainda não é o 

adequado de acordo com o mercado praticado.  

De modo particular a autora da pesquisa concorda que alguns preços de fato, se 

analisado com o mercado externo, estão desatualizados, relativamente baixos. 



                                                                                                                                                                                 57 

Outra deficiência no decorrer da pesquisa, que foi levantada por uma das entidades, 

e que se aponta como uma mudança que deveria ocorrer, seria a questão da 

entrega dos produtos, a frequência de vezes referente a esta entrega. Atualmente o 

PAA tem a entrega prevista uma vez ao mês, sendo que, para as entidades que 

consomem os alimentos internamente, acaba sendo dificultoso armazenar para 

manter a qualidade, e muitas vezes o produto acaba estragando pelo fato de ser 

perecível, não ter uma alternativa de acondicionamento adequado, pois a 

quantidade é grande, como é um exemplo da alface, do almeirão, da chicória, são 

produtos que não se consomem em pouco tempo, nem tão pouco podem ser 

guardados em um congelador. A viabilidade de entrega dos alimentos 

quinzenalmente poderia ser uma solução adequada e expressiva para de fato 

manter o objetivo proposto da própria política pública, cujo é manter o direito 

humano da alimentação adequada promovendo segurança alimentar e nutricional 

realmente a essas pessoas que recebem estes alimentos. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho procurou compreender melhor a efetivação de uma política 

pública dentro do município de Erechim. Em especificidade uma política pública que 

viesse ao encontro da minimização da fome, da promoção à segurança alimentar e 

nutricional do ser humano e com base no fortalecimento da agricultura familiar. E 

como consequência esse fortalecimento da agricultura maximiza meios de 

rendimento, garantia de venda dos alimentos produzidos e também se pode contatar 

que com um mercado de venda facilitado, minimiza-se a possibilidade de ocorrer o 

êxodo rural, dando mais estimulo as famílias de pequenos agricultores para se 

manterem no meio rural.  

No que se refere às políticas públicas a pesquisa se embasou no Programa de 

Aquisição de alimentos na modalidade de compra direta do agricultor com doação 

desses alimentos a entidades socioassistenciais, para destinação destes as famílias 

de baixa renda, com condições de pobreza elevada, que vivem em vulnerabilidade 

social e realmente passam condições de necessidades básicas, inclusive fome. 

Pretendeu-se mostrar como é a operacionalização do PAA no município, como 

funciona a compra, para quem são destinados os alimentos, se buscou ouvir as 

pessoas envolvidas com a operacionalização de forma direta, ouvir os agricultores 

fornecedores, entidades beneficiadas recebedoras dos alimentos. Com isso ter-se 

uma visão abrangente de como esta sendo o programa, qual a efetividade, e o que 

os envolvidos acham. 

Com todo o embasamento que se pode ter em relação ao que tange o conceito 

de PAA, o método empregado se considera relevante, pois a partir do objetivo 

principal, contemplando os objetivos específicos foi possível ter uma visão da 

operacionalização do programa no município de Erechim. Uma limitação encontrada 

para embasar mais a pesquisa foi a carência de material bibliográfico, a uma 

diversidade maior de materiais disponíveis em meio virtual. A percepção que se tem 

é a dificuldade do acesso a materiais, e outro ponto de visão seria a carência de 

material relacionado a políticas públicas para minimizar o acesso a informação do 

cidadão por meio impresso, sendo assim somente disponibilizado em arquivos e 

sites virtuais. 

A contribuição dessa monografia para a ciência vem pela necessidade de saber 

a efetivação e a aplicação da lei. Existem poucas pesquisas que tratam o tema de 
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segurança alimentar e nutricional sustentado por uma política pública, pesquisada 

minunciosamente como o PAA. Foi analisado o contexto que envolve a 

operacionalização do programa, como é bem recente a introdução e efetivação já 

pode-se apontar lacunas deficitárias, mas também cita-se pontos de melhoria. 

A principal melhoria é a garantia que os agricultores familiares têm de venda dos 

alimentos produzidos na pequena propriedade e a alimentação que beneficia 

inúmeras famílias vulneráveis na minimização da fome. Uma lacuna deficitária e que 

deve servir como futuro ponto de mudança esta ligada a entrega dos alimentos. Ter 

uma maior frequência. Além de criar alternativas de incentivo para que mais 

agricultores produzam alimentos e queiram fornecer ao PAA. Além do mais, na 

medida do possível, se vê a necessidade da cooperativa em reunião com os 

agricultores, Conab e possivelmente MDS, MDA, verificar meios de revisão de 

preços, para atrair e estimular uma maior participação de agricultores na produção 

de alimentos e adesão ao PAA, pois a necessidade de suprir a vulnerabilidade das 

famílias de baixa renda é grande no município. 

O programa de modo geral se avalia satisfatório, pois minimiza a fome de várias 

famílias, diminui a situação de vulnerabilidade e de insegurança alimentar e 

nutricional, promove inclusão social no campo, fortalecimento da agricultura familiar 

e redução do êxodo rural.  
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APÊNDICE A – Questionário aplicado as Entidades socioassistenciais beneficiarias 

do PAA: 

 
I- Em que sentido sua entidade acha que os alimentos vieram facilitar a 

instituição?  

II- Qual a perspectiva com o recebimento dos alimentos e a adesão ao 

programa? 

III- Como vocês avaliam os produtos recebidos? 

IV- São de boa qualidade? São suficientes? 

V- Poderiam ser fornecidos alimentos em maior disponibilidade? 

VI- Em médias quantas famílias são beneficiadas com os alimentos 

recebidos? 

VII- O que a entidade de modo particular identifica que poderia melhorar com o 

programa, com a dinâmica, com a entrega dos alimentos, enfim? 

VIII- Tem alguma consideração que considera relevante enfatizar e/ou 

comentar? 
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APÊNCICE B -  Questionário aplicado aos agricultores fornecedores: 

 

I- Como você, agricultor e fornecedor dos alimentos avalia o PAA? 

II- Quais os benefícios que você destaca fornecendo alimentos? Benefícios 

estes pode ser pra você, sua família e bem como pra quem recebe? 

III- Você acha que os alimentos auxiliam as famílias que recebem? Em que 

sentido? 

IV- Existe alguma dificuldade, algo que você considera desfavorável na 

operacionalização, na entrega, enfim? 

V- Quais as alimentos que você entrega para as famílias? 

VI- Qual é a sua perspectiva quanto a renovação do programa pra outros 

anos?  
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APÊNDICE C - Questionário aplicado a quem operacionaliza o PAA: 

 

I- Atualmente como é essa Política Pública no município? 

II- Quantos agricultores familiares fornecem alimentos? 

III- Como a cooperativa auxilia os agricultores no PAA? 

IV- Quais são as entidades beneficiadas?  

V- Como foi feito a escolha pra selecionar os agricultores fornecedores e as 

entidades beneficiadas? 

VI- Qual é a diversidade de alimentos  que são destinados ao PAA? 

VII- Em relação a preços, como são praticados? 

VIII- Essa demanda de alimentos é suficiente? Como avaliam? 

IX- Qual a quantidade de alimentos que cada entidade recebe? 

X- Como, onde e quando é feito a entrega dos alimentos? 

XI- Qual é a perceptiva pra futuros programa? 

XII- Existe alguma dificuldade evidenciada na operacionalização? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS: 

Essas foram perguntas que nortearam a entrevista para compreender, conhecer e 

aprofundar a pesquisa para saber como é a operacionalização do PAA no município 

de Erechim.  
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APÊNDICE D - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Termo assinado e consentido por Nelci Dagostini – Diretora Técnica da Secretária 

da Cidadania. 
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Termo assinado e consentido por Nelci Dagostini – Deiretora Técnica da Secretária 

da Cidadania.  



                                                                                                                                                                                 69 

APÊNDICE E - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Termo assinado e consentido por Juraci Zambon – Presidente da Cooperfamilia 
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Termo assinado e consentido por Juraci Zambon – Presidente da Cooperfamilia 


