
O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E SUA EFETIVIDADE NO MUNICÍPIO DE 
BATURITÉ – CEARÁ – BRASIL 

Anna Erika Ferreira Lima 
Professora do Instituto Federal do Ceará (IFCE-Campus Baturité)-Doutoranda em Geografia 

(UFC) 
José Levi Furtado Sampaio 

Professor do Programa de Pós-Graduação em Geografia – Universidade Federal do Ceará 
(UFC) 

 
A discussão concernente à questão alimentar no mundo possui possibilidades diversas de 
concepções teóricas e de temas que podem  serem  debatidos. Há a desnutrição que 
historicamente acomete a sociedade e a obesidade que fazem parte dos problemas nutricionais 
que afetam a humanidade. Na busca de soluções são lançadas as políticas públicas de 
segurança alimentar e nutricional. Assim, dentro desse espectro de possibilidades faremos a 
abordagem da questão alimentar e nutricional brasileira tomando como foco específico as 
políticas publicas para o meio rural. No entanto, diante da complexidade escolhemos o Programa 
de Aquisição de Alimentos (PAA), na modalidade de Compra Direta Local no Município de 
Baturité, no Estado do Ceará – Brasil. O artigo se detém a estabelecer uma análise sobre a 
efetivação dos objetivos do PAA que se propõe garantir a comercialização da produção familiar 
(incluindo os assentamentos agrários); e a provisão de segurança alimentar às populações em 
situações de risco, ou seja, em situação de extrema pobreza. Vale destacar que o Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA), instituído pela Lei no 10.696, de 2 de julho de 2003, é, juntamente 
com o Programa Bolsa Família, iniciativa específica do governo Lula, tendo em vista estruturar 
ações no âmbito da política agrária e da segurança alimentar, objetivando concretizar o Projeto 
Fome Zero. Nesse cenário foram identificados 123 agricultores familiares que estão ligados ao 
PAA no município de Baturité – Ceará. Estes sujeitos sociais fornecem alimentos perecíveis para 
a alimentação escolar em creches, escolas públicas municipais e cozinhas de hospitais, 
perfazendo um total de 19 entidades sócio assistencialistas beneficiadas. Essa  política é  
articuladora  das intervenções sociais de cunho  participativo  em que estão envolvidos  poder 
público e sociedade civil. Os estudos sobre  segurança alimentar e nutricional têm contribuído 
para a constituição de uma nova organização do espaço, bem como para inclusão social, 
gerando possibilidades de emprego e renda, além da melhoria da qualidade alimentar de 
diversos atores sociais envolvidos. Estes resultados  são parte decorrentes das  entrevistas 
semi-estruturadas estabelecidas junto ao Secretário de Agricultura do município de Baturité, 
articuladores rurais e agricultores familiares que estão inscritos no PAA. 
Palavras – Chave: segurança alimentar, políticas públicas, agricultura familiar.  
Eixo Temático: Los retos del espacio rural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUÇÃO 
 

O tema vai de encontro ao atual debate que está em foco no Brasil e no mundo no que se 

refere a questão alimentar e nutricional e como a efetivação de uma proposta que traz em seu 

âmago a possibilidade de serem realizadas estratégias que promovam a segurança alimentar, a 

soberania alimentar e o direito humano à alimentação adequada (DHAA), podem garantir ao 

agricultora familiar camponês a produção, acesso, consumo e distribuição de alimentos, frente 

ao cenário emblemático da pobreza extrema que assola o Brasil. 

Nesse sentido, as políticas públicas em si já se caracterizam por serem diretrizes para 

enfrentar um problema público, ou seja, elas possuem dois elementos fundamentais: 

intencionalidade pública e resposta a um problema público. Assim, “a razão para o 

estabelecimento de uma política pública é o tratamento ou a resolução de um problema 

entendido como coletividade relevante” (SECCHI, 2010, p.2). 

Semelhante a tal fato consta a construção de um processo de pesquisa, o qual precede 

também a identificação de uma problemática que se delineia diante de questões que instigam 

respostas. São as demandas científicas. Nesse contexto pergunta-se, qual seria a questão 

central nesses dois processos de construção? Seria a busca por respostas e a solução desses 

problemas que geram tensões entre sujeitos sociais.  

Em seu discurso de posse, a presidente Dilma Russef em 02 de junho de 2011, evidencia a 

pauta de constituição de uma política pública ao afirmar que pretender-se-á “melhorar a vida de 

16,5 milhões de brasileiros que ainda estão na pobreza extrema”, assertiva comprovada pelo 

Censo Demográfico de 2010 (IBGE, 2010) (Quadro 1).  

Ao que tange os aspectos populacionais, o público do Brasil Sem Miséria encontra-se 

distribuído conforme o Quadro 1. 

 
Quadro 1: Público do Brasil Sem Miséria:16,2 milhões de pessoas em todo o país, distribuídas da 
seguinte forma 

 

 

Fonte: Censo IBGE (2010) 

 



A linha da pobreza extrema1 foi estabelecida em R$ 70,00 per capita considerando o 

rendimento nominal mensal domiciliar (MDS, 2011). Entretanto, a insuficiência de renda não é o 

único e nem mesmo o mais relevante indicador de privações. Fatores como: 

[...] sociais, geográficos e biológicos multiplicam ou reduzem o impacto exercido 
pelos rendimentos sobre cada indivíduo. Entre os mais desfavorecidos faltam 
instrução, acesso à terra e insumos para produção, saúde, moradia, justiça, apoio 
familiar e comunitário, crédito e acesso a oportunidades (p.6). 
 

Em conformidade com a adotada linha de extrema pobreza, o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), disponibilizou dados relativos à população e aos domicílios 

particulares permanentes sem rendimento e com rendimento nominal mensal domiciliar per 

capita inferior a 70 reais.  

Superar essa problemática é o objetivo principal do Plano Brasil Sem Miséria (2011), 

tendo como meta erradicar até 2014 o quadro que assola o contingente de aproximadamente 

16,27 milhões de brasileiros, dos 190.732.694 de brasileiros (Censo 2010, IBGE), o que 

representa 8,5% população total (Quadro 1).  

No caso do Ceará, existe 1.502.924 de moradores residentes em domicílios com 

rendimentos mensais por pessoa que não ultrapassavam o valor de R$ 70,00 (IBGE, 2010), o 

que representa 17,8% da sua população no Estado conforme o parâmetro estabelecido elo MDS 

(2010). 

Em termos proporcionais, o Ceará é o sétimo estado da federação com maior 
percentual de pessoas nessa condição. Já em termos de participação relativa, dos 
16,3 milhões de brasileiros nesta faixa de renda domiciliar per capita, 9,24% estão 
localizados no Ceará. Isto implica que o Estado é o terceiro do país com maior 
contingente de pessoas extremamente pobres ou miseráveis, atrás apenas da Bahia 
(14,80%) e do Maranhão (10,40%) (IPECE, 2011, p.7). 

 
Destarte frisar que um dos temas de expressiva relevância em termos de políticas 

sociais no enfrentamento da pobreza é a questão da Segurança Alimentar (SA). Segundo o 

IPECE (2011), entende-se por esse conceito como a situação em que um indivíduo exerce 

plenamente o seu direito humano de ter acesso a uma alimentação em quantidade e qualidade 

adequadas e de forma permanente. Em sentido contrário, sem condições para exercer esse 

direito, a pessoa se encontra em situação de Insegurança Alimentar (IA). 

                                                 
1 Segundo os critérios do IBGE, considera-se extremamente pobre a pessoa que participa de um domicílio cuja renda 

nominal mensal per capita seja de 1 a 70 reais. Para pessoas sem rendimento, foram estabelecidas as seguintes 

variáveis para considerar a situação de pobreza: sem banheiro de uso exclusivo; ou sem ligação com rede geral de 

esgoto ou pluvial e não tinham fossa séptica; ou em área urbana sem ligação à rede geral de distribuição de água; ou 

em área rural sem ligação à rede geral de distribuição de água e não tinham poço ou nascente na propriedade; ou sem 

energia elétrica; ou com pelo menos um morador de 15 anos ou mais de idade analfabeto; ou com pelo menos três 

moradores de até 14 anos de idade; ou pelo menos um morador de 65 anos de idade ou mais (MANSO et all., 2011, 

p.3).   



Dados resultantes da Pesquisa por Amostra de Domicílio (PNAD, 2010)2, organizada 

pelo IBGE (2010), desvela o cenário preocupante relacionado à segurança alimentar.  

A pesquisa registrou 58,6 milhões de domicílios particulares no Brasil em 2009. Destes, 

17,7 milhões de domicílios particulares (30,2%) se encontravam em algum grau de Insegurança 

Alimentar (IA), neles viviam cerca de 65,6 milhões de pessoas.  

No caso do estado do Ceará dos 2.395 domicílios pesquisados, 1.157 apresentam 

algum tipo de IA (55,71%), estando em 4º lugar no ranking dos Estados brasileiros em 2009 

(IPECE, 2011). Destes 324 apresenta IA moderada (13,53%) e 247 IA grave3 (10,31%) (IBGE, 

2010).  

Nessa perspectiva, pode-se colocar que em âmbito federal, desde 2003, programas 

como os realizados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário e Combate a Fome (MDS) vêm sendo idealizados e executados na 

ótica de valorização do componente territorial e das identidades regionais, como foi o caso do 

processo de identificação de Territórios Rurais, Territórios da Cidadania e Território do 

“Consorcio de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Local” (CONSAD), os quais têm o intuito 

de considerar a importância do território numa perspectiva integradora na elaboração e 

consolidação das politicas públicas a exemplo do PAA. 

No caso do Estado do Ceará, existe apenas um território CONSAD, o referente ao 

Maciço de Baturité. Para Braga (2006), a determinação de construir a experiência CONSAD, 

nesta região, como também em outros estados brasileiros, “passou pelo resgate de territórios, 

onde algumas experiências anteriores de desenvolvimento local, envolvendo regiões 

homogêneas, tenham sido vivenciadas, como foi o caso da constituição da Associação dos 

Municípios do Maciço de Baturité (AMAB) e a elaboração do Plano de Desenvolvimento 

Regional, fatos que colaboraram para a seleção desse território. 

                                                 
2 Para o PNAD (2010), foi aplicada a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA) para identificação e 

classificação das unidades domiciliares de acordo com os graus de severidade com que o fenômeno é vivenciado 

pelos moradores nos domicílios do País. As escalas de medida direta da insegurança alimentar, como a EBIA, 

fornecem informações estratégicas para a gestão de políticas e programas sociais porque permitem tanto identificar e 

quantificar os grupos sociais em risco de insegurança alimentar (IA) quanto os seus determinantes e conseqüências. 

Trata-se de uma ferramenta com excelente relação custo-efetividade que vem sendo usada desde a década de 1990, 

em vários países, e cuja aplicação e análise demonstraram existir aspectos comuns aos diferentes contextos 

socioculturais e que representam os graus de severidade da IA: 1) componente psicológico - ansiedade ou dúvida 

sobre a disponibilidade futura de alimentos na casa para suprir as necessidades dos moradores; 2) qualidade dos 

alimentos – comprometimento das preferências socialmente estabelecidas acerca dos alimentos e sua variedade no 

estoque doméstico; 3) redução quantitativa dos alimentos entre adultos; 4) redução quantitativa dos alimentos entre as 

crianças; e 5) fome - quando alguém fica o dia inteiro sem comer por falta de dinheiro para comprar alimentos 

(PNAD, 2010) 
3 Dados relacionados à Descrição de situação de insegurança alimentar da Escala Ebia classificada em: Segurança 

Alimentar, Insegurança Alimentar Leve, Insegurança Alimentar Moderada e Insegurança Alimentar Alta. Maiores 

detalhes ver Documento do PNAD – Segurança Alimentar (2010, p.29). 



Assim, foi feita a abordagem da questão alimentar e nutricional brasileira tomando-se 

como foco as políticas públicas para o meio rural. No entanto, diante da complexidade desta 

temática foi escolhido o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), na modalidade de Compra 

Direta Local no Município de Baturité, no Estado do Ceará – Brasil. O artigo se detém a 

estabelecer uma análise sobre a efetivação dos objetivos do PAA que se propõe garantir a 

comercialização da produção familiar (incluindo os assentamentos agrários); e a provisão de 

segurança alimentar às populações situação de extrema pobreza e como estas veem o PAA.  

No caso de Baturité se faz interessante efetivar uma pesquisa dessa natureza este fazer 

parte do Território de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Local (CONSAD), o único no 

Estado do Ceará, Apreende-se, ainda, que a agricultura familiar de assentados e pequenos 

produtores na agenda municipal vem sendo fomentada, sendo efetivadas parcerias com o 

governo federal, que versam sobre: a) venda direta dos produtores aos consumidores locais 

(programas como “direto do campo” e o “programa de aquisição de alimentos locais do governo 

federal”); b) integração das produções de alimentos da agricultura familiar a projetos de âmbito 

local (alimentação escolar). 

 

2 METODOLOGIA 

 

Com vistas para atingir os objetivos destacados, a pesquisa foi dividida em etapas que 

versaram sobre: Revisão bibliográfica sobre o assunto; Formação de grupos de estudo sobre as 

temáticas de interesse; Conhecimento da realidade, através de atividades de reconhecimento de 

campo à feiras – livres (inicialmente a de Baturité); entrevistas semi-estruturadas com sujeitos 

sociais importes para compreensão da organização do espaço social estudado; conversa com 

antigos moradores das localidades e aplicação de questionários junto à 6% dos pequenos 

agricultores familiares camponeses. Esses diálogos puderam colaborar também com o 

reconhecimento o nível de satisfação dos camponeses sobre o Programa, as condições de vida 

desses sujeitos sociais e identificação das mudanças de suas vidas após a instauração do PAA.  

O levantamento de dados secundários foi realizada a partir da análise dos dados 

disponibilizados por instituições como Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará 

(IPECE), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Secretaria do 

Desenvolvimento Agrário (SDA), a Central de Abastecimento (CONAB) e o Conselho de 

Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA).  



Os dados identificados perpassaram sobre: quantidade de famílias em situação de 

pobreza extrema, por estados e municípios; bem como quantidade de beneficiários por entidade 

executora.  

Ainda foram solicitadas, junto ao Portal da Transparência (CGU), dados do PAA por 

modalidades, conforme a execução das mesmas. As entidades que receberam as demandas 

foram o Ministério do Desenvolvimento Agrário  (MDA) e o Ministério do Desenvolvimento Social 

e Combate a Fome (MDS). 

Foram identificados em Baturité cerca 123 agricultores familiares camponeses que 

recebem o benefício do Programa de Aquisição de Alimentos na modalidade de Compra Direta 

Local, tendo sido aplicados questionários com 6% dos sujeitos sociais. 

Outra ferramenta fundamental nesse processo foi o acesso ao PAA DATA, o qual 

permite, ainda, consultar dados desagregados por estados e municípios, apresentando 

informações sobre agricultores fornecedores, tipo de produtos, recursos, entidades beneficiadas, 

volume de produtos comercializados, entre outras. A gestão do PAA no âmbito federal é feita por 

um Grupo Gestor, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A 

elaboração do PAA DATA atendeu a Resolução nº 42 do Grupo Gestor do PAA, de 12 de janeiro 

de 2011, a qual estipulou a elaboração de um Sistema Integrado de Informações-SII, com o 

objetivo de dar suporte ao monitoramento, à gestão e ao planejamento do Programa. 

 

3 Desenvolvimento 

 

3.1 A Questão da Segurança Alimentar 

 

A certeza de que a sociedade, soberanamente, poderá definir suas próprias políticas de 

segurança alimentar é condição fundamental para efetivação da almejada soberania alimentar e 

nutricional, permitindo, assim, que o sonhado desenvolvimento sustentável seja alcançado. Tal 

objetivo somente será atingido dada a intervenção do Estado,ao passo que este cria 

mecanismos de acesso aos alimentos pela diminuição do preço, resgate e construção de 

tecnologias adaptadas de produção e seu incentivo à subsistência, garantia do acesso a terra e 

inclusão dos excluídos ao acesso à alimentação. 

As políticas públicas de transferência de renda, a exemplo do PAA, do Bolsa Família e 

do PRONAF, são materializações executadas pelo Estado ao passo que este vêm acompanhar 

as famílias para que estas mantenham certo nível de vida e de bem-estar, fornecendo créditos 



para que estas adquiram, à medida de suas necessidades, alimentação para suas famílias 

(WAQUIL, 2009). 

Entretanto, um longo caminho se efetivou para que esta fosse concebida enquanto 

política pública. Segundo, Valente (2002, 2003) e Maluf (2011), o conceito de segurança 

alimentar foi introduzido na Europa a partir da 1ª Guerra Mundial (1914-1918). Sua origem 

esteve profundamente ligada à idéia de segurança nacional e à capacidade de cada país 

produzir sua própria alimentação de forma a não ficarem vulneráveis a possíveis cercos, 

embargos ou boicotes de motivação política ou militar.  

Para Maluf (2011), a ação estatal foi o nascedouro deste conceito que conforme 

veremos apresenta “significados e possibilidades diversas de aplicação conforme as 

circunstâncias que condicionam a atuação dos governos” (p.30). 

Para Pessanha (2000), a noção de Segurança Alimentar incorpora dimensões nas 

esferas econômicas, sociais, políticas, culturais e ambientais, diretamente vinculadas ao direito 

de acesso ao alimento; à produção e oferta de produtos alimentares; à qualidade sanitária e 

nutricional dos alimentos; à conservação e controle da base genética do sistema alimentar e; às 

relações comerciais que se estabelecem em torno do alimento (PESSANHA, 2000). 

 Esse debate está envolta à demanda de se discutir a questão da insegurança alimentar 

e nutricional, bem como da pobreza extrema que acomete diversas regiões do Brasil.  

Interpretar tal conceito é ler que o seu entendimento relaciona duas dimensões, sejam 

elas: alimentar e nutricional. 

A primeira é ligada à questão da disponibilidade de alimentos, ou seja, sua 

comercialização, produção e acesso); enquanto que a segunda faz referência à escolha do que 

se comer, seu preparo, consumo, saúde e a utilização biológica desse alimento (Quadro 2). 

Quadro 2: Elementos Conceituais de SAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS CONCEITUAIS DA SAN (BURITY et al, 2012) 

No conceito de SAN considera-se dois elementos distintos e complementares: a dimensão alimentar 

e a dimensão nutricional. 

A dimensão alimentar – produção e disponibilidade de alimentos que seja: 

a) Suficiente para atender a demanda; 

b) Estável e continuada para garantir a oferta permanente, neutralizando as flutuações sazonais; 

c) Autônoma para que se alcance a autossuficiência nacional nos alimentos básicos; 

d) Equitativa para garantir o acesso universal às necessidades nutricionais adequadas para 

manter ou recuperar a saúde nas etapas do curso da vida e nos diferentes grupos da 

população; 

e)  Sustentável do ponto de vista agroecológico, social, econômico e cultural com vistas a 

assegurar a SAN das próximas gerações; 

A dimensão nutricional – incorpora as relações entre o homem e o alimento, implicando na: 

a) Escolha de alimentos saudáveis; 

b) Preparo dos alimentos com técnicas que preservem o seu valor nutricional e sanitário; 

c) Consumo alimentar saudável e adequado; 

d) Boas condições de saúde, higiene e de vida para melhorar e garantir a adequada utilização 

biológica dos alimentos consumidos; 

e) Promoção dos cuidados com sua própria saúde, de sua família e comunidade. 

Burity et al (2012,p.13) 



Entram nesse contexto, preocupações como a questão ambiental, a sustentabilidade dos 

recursos naturais e o desenvolvimento adequado para maior qualidade de vida da população. 

Percebe-se, assim, que ocorra a garantia nutricional à sociedade, devem ser trabalhadas quatro 

esferas de atuação e áreas temáticas de intervenção – produção, acesso, consumo e 

distribuição de alimentos. A SAN é, nessa lógica, um objetivo claro de ações e políticas públicas 

subordinada a dois princípios que são o direito humano à alimentação adequada e saudável e a 

soberania alimentar (MALUF, 2011). A vinculação a esses princípios e a intersetorialidade das 

ações diferenciam esse enfoque dos usos correntes da “segurança alimentar” por governos, 

organismos internacionais e representações empresariais vinculadas às grandes corporações e 

ao “agronegócio” (MALUF, 2011, p.19). 

A indicação de Maluf em suas obras preconiza a defesa por alimentos saudáveis; a 

garantia de uma alimentação com valor nutricional condizente com as necessidades do 

organismo; e a possibilidade da população escolher de que irá se alimentar. Ademais, 

adicionamos a necessidade de incentivar a produção de alimentos tradicionais (alimentos com 

identidade) para que a cultura alimentar da sociedade seja mantida. 

 A presente pesquisa expressa um exemplo de articulação e constituição de uma rede 

organizacional em torno de programas municipais de segurança alimentar local. Assim, 

incentivados pelo governo federal, e organizados politicamente á nível municipal,pequenos 

agricultores familiares locais fazem parte de uma rede “com elementos cristalizados de capital 

social tendo como  instrumento dinamizador o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) do 

governo federal” (ALMEIDA at all, 2010, p. 425). 

 Para o Secretário de Agricultura de Baturité, o Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA) [...] colaborou para o incentivo do pequeno agricultor familiar, para que esse pudesse 

continuar desenvolvendo sua produção (Entrevista realizada em fevereiro de 211). 

 Para o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), o Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA), instituído pelo Artigo 19, da Lei 10.96/2003, é uma das ações do Fome Zero e 

proporcionando o acesso a alimentos às populações em situação de insegurança alimentar, 

promovendo ações de inclusão social e econômica no campo por meio do fortalecimento da 

agricultura familiar. A implementação do PAA ocorre por meio de cinco modalidades, cujas 

parcerias perpassam pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), governos estaduais 

e municipais.  

O Programa atua nesses Territórios em suas múltiplas modalidades. No caso do Ceará, 

especificamente, três: Compra com Doação Simuntânea, Incentivo à Produção e ao Consumo de 

Leite e Apoio a Formação de Estoques. 



Entretanto, a operacionalização do mesmo se dá por intermédio de cinco modalidades 

previstas no Capítulo IV, Art. 17, do Decreto 7.775 de 4 de julho de 20124:  

a - 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 Grupo Gestão do Programa de Aquisição de 

Alimentos (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; Este financiado pelo MDA/MDS e executado pela CONAB, estados e municípios;  

b- Compra Direta - compra de produtos definidos pelo GGPAA, com o objetivo de 

sustentar preços, atender a demandas de programas de acesso à alimentação e das redes 

socioassistenciais e constituir estoques públicos; o qual é financiado pelo MDS/MDA e 

executado pela CONAB; 

c - Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite - compra de leite que, após 

beneficiamento, é doado aos beneficiários consumidores; sendo financiado pelo MDS e 

executado pelos estados das regiões Nordeste e Norte de Minas; 

d - 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 ou destinação aos estoques públicos; desenvolvido pelo 

financiamento do MDS/MDA e executado pela CONAB; 

e - Compra Institucional - compra voltada para o atendimento de demandas regulares de 

consumo de alimentos por parte da União, Estados, Distrito Federal e Municípios a aquisição de 

produtos da agricultura familiar com recursos próprios, de acordo com regras do PAA (limite e 

preços). – Restaurantes Universitários, Brigada Militar, recursos próprios da alimentação escolar, 

hospitais 5;  

f - outras modalidades definidas pelo GGPAA. 

 

3.2 O PAA na Modalidade de CDLAF – o caso de Baturité-CE-BRA 

 

No caso de Baturité a pesquisa focou na modalidade de compra Direta local da Agricultura 

Familiar (CDLAF) (Quadro 3). 

                                                 
4 O Decreto  previa apenas quatro modalidades: 

5 AIGNER, Eduardo/Ascom-MDA. Nova modalidade do PAA amplia mercado da agricultura familiar. 

Disponível em http://www.mda.gov.br/portal/saf/noticias/item?item_id=10249104.Acesso em 01 de novembro de 

2012. 

http://www.mda.gov.br/portal/saf/noticias/item?item_id=10249104.Acesso


A CDLAF, possui como caraterísticas:  
 

 COMPRA LOCAL - CDLAF 

FINALIDADE Promover articulação entre  agricultura familiar e programas  sociais, mediante 
as aquisições  e doações de produtos agropecuários. 

NATUREZA DA 
OPERAÇÃO 

Compra direta da produção destinada à doação aos participantes de 
programas sociais  

ABRANGENCIA Todo o território nacional 

PRODUTOS 
AMPARADOS 

Produtos agropecuários 

LIMITE DE COMPRA Até R$ 4.000,00/beneficiário/ano, deduzindo desse limite o valor utilizado em 
outro mecanismo.  
 

DOCUMENTOS 
EXIGIDOS 

DAP - Declaração de Aptidão ao  PRONAF; Declaração de propriedade do 
produto; Declaração para os produtos in natura; Declaração para os produtos 
processados/beneficiados; Proposta de participação formulada pelos agentes 
locais;Termo de recebimento e aceitabilidade  

ACONDICIONAMENTO Não determinado 

CLASSIFICAÇÃO Controle Sanitário – produtos de  origem animal de acordo com as normas de 
fiscalização do SIF,SIE e SIM; Demais produtos: de acordo com padrões de 
identidade e qualidade do MAPA 

COMPROVANTE DE 
DEPOSITO 

Termo de recebimento e de aceitabilidade 

LOCAL DE ENTREGA Nos locais indicados na Proposta  de Participação, acompanhado da Nota 
Fiscal do produtor  

PREÇOS O proposto pelo produtor na proposta e aprovado pela  
CONAB  
 

VALOR DO PRODUTO Valor do Produto X Quantidade  
Entregue  

PRAZO E FORMA DE 
PAGAMENTO 

No prazo de até 10 dias após o  
recebimento da documentação  
pela CONAB  

PRESTAÇÃO DE 
CONTAS 

Mensalmente através de Relatório de Execução e Avaliação da Proposta de 
Participação 

PENALIDADES Exclusão do Produtor/Fornecedor quando houver rejeição de mais de  
20% do produto por falta de qualidade  

Fonte: SUREG-RJ(GEOSE/SEGEO) org. por Lima (2013)  
 
 

 

Segundo o MDS, para participar do Programa, o agricultor deve ser identificado como 

agricultor familiar, enquadrando-se no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (PRONAF), sendo sua identificação feita pela Declaração de Aptidão ao PRONAF 

(DAP).  

Nesse processo o Projeto Técnico Municipal é um documento essencial para a 

operacionalização correta da modalidade CDLAF, adaptando-o a sazonalidade de produção ao 

período de funcionamento das entidades socioassistencialistas e buscando alternativas para 

manutenção da regularidade das doações de alimentos a essas entidades.  



 Conforme o Secretário de Agricultura do município de Baturité, atualmente existem 123 

agricultores ligados ao PAA.  Para o Técnico em Agropecuária, da Secretaria de Agricultura 

municipal, Wanderley Macário, no início do Projeto era o município quem procurava os 

agricultores e divulgava o programa. Hoje esses pequenos produtores, devidamente cadastrados 

procuram a Secretaria de agricultura de Baturité. 

Hoje já estamos na segunda etapa do Projeto. São três etapas e os resultados são 
positivos. Os produtos estão cada vez melhores e o acompanhamento dos 
produtores familiares têm se dado de forma mais próxima (Técnico em Agricultura 
Orgânica, Entrevista realizada em fevereiro de 2011). 

  

Dentre os indicadores qualitativos do PAA em Baturité estão: 

Público-alvo: Pequenos agricultores e assentados que praticam agricultura familiar 

Preços dos produtos: Determinados pelo Grupo Gestor não podendo ultrapassar o preço do 

mercado local 

Principais produtos: hortaliças (cheiro verde, cebolinha, coentro), frutas (manga, acerola, 

banana), mandioca, milho, pimentão, rapadura de caju, peixe tilápia, galinha caipira, carne de 

gado, mel, bolo, iogurte, ovos. 

Produtos intermediários: Frutas e legumes de época 

Nº de produtores: 123 

Característica predominante: Escoar produtos da agricultura familiar e atender à população em 

risco de insegurança alimentar 

Ponto de entrega: Secretaria de Agricultura de Baturité. 

Frequência: Semanalmente. Cada produto deve ser entrega uma vez por semana. 

Produtos mais desperdiçados: manga, banana, tangerina, acerola, mamão, fava, arroz, cajú 
 

Entidades beneficiadas: 19 entidades - Associação de Escolas, Conselhos escolares, escolas 

públicas municipais, creches, hospital público. 

 

Localidades das entidades beneficiadas (Baturité): Canudinho Viana, Serra do Evaristo, 

Oiticica, Candeia de São Sebastião, Sede, Jesuítas, Açudinho, entre outros. 

 



Total de pessoas beneficiadas: 7916 

 
Segundo o Secretário de Agricultura de Baturité, a equipe ligada a referida secretaria 

atua diretamente para o bom funcionamento do Programa, tendo em vista a necessidade da 

aquisição de gêneros alimentícios de qualidade e uma parceria à contento junto aos pequenos 

agricultores familiares.  

Mas para isso acontecer são realizadas sistematicamente reuniões para 
sensibilização dos pequenos agricultores; são feitos treinamentos para que esses 
produzam geléias, polpas e doces de qualidade proporcionando, assim, uma 
capacitação para complementação da renda familiar (Secretário de Agricultura de 
Baturité, entrevista realizada em fevereiro de 2011). 
 
 

 Tal depoimento confirma o que Almeida et all (2010) destaca, ou seja, A segurança 

alimentar vai além do acesso à renda porque deve ser reconhecida como recurso fundamental 

de inclusão social. No entanto, para um dos representantes do CONSAD na região, esses 

programas de segurança alimentar apresentariam sucesso mais expressivo se a unidade 

administrativa municipal responsável por sua implementação for forte na perspectiva de sua 

estruturação política local. 

Sabe...é necessária organização política do articulador. Não para a prefeitura 
trabalhar sozinha e nem o CONSAD sozinho. Tem que haver uma união, 
compromisso e apoio...acompanhamento...junto ao pequeno agricultor familiar. 
Principalmente com aqueles que estão iniciando na agricultura orgânica ou têm 
interesse em iniciar na agricultura orgânica (representante do CONSAD, entrevista 
realizada em março de 2011). 

 

  

 Como afirma Santos (1996), “a configuração territorial tem sua existência material 

própria, mas sua existência social, isto é, sua existência real, somente lhe é dada pelo fato das 

relações sociais” (SANTOS 1996, p.51). É esse conjunto de sistemas de objetos e sistemas de 

ações que vai formar esse espaço praticado, contraditório, onde se evidenciam as relações de 

poder e, logo, de dominação. Os conflitos políticos e ambientais, nos quais a política tem seu 

papel.  

 Essas relações proporcionaram uma ordem e também uma desordem quando não 

efetivadas coerentemente, ou mesmo excessivamente centralizadora. Propostas de políticas 

públicas de soberania alimentar sabem dessa afirmação e por ser propulsora de mudanças 

sociais visa contribuir também para a manutenção e preservação de práticas locais. 



Diversos pequenos produtores familiares estão sendo incentivados a desenvolver a 

agricultura familiar com vistas à manutenção da sua atividade e como forma de possibilitar a 

SAN nesses espaços.  

Entretanto, observou-se que muitos os trâmites burocráticos para entrada do agricultor 

dificultam a inserção do agricultor no PAA ou acaba o descredenciando, pela não compreensão 

do programa. Conforme os camponeses entrevistados cerca 20% dos entrevistados 

compreendiam bem o programa; 20% não entendia o PAA e 60% dos entrevistados tinham uma 

compreensão parcial do Programa, se ressentindo em suas falas do fato de muitos dos 

programas de “ajuda ao agricultor, serem só jogados em cima de nós...aí a gente vê a 

possibilidade e abraça. Mas é complicado porque como a gente não entende tudo perde os 

prazos das coisas e se prejudica” (FGR, 54 anos).   

Dentre as dificuldades encontradas pelos camponeses para participarem do PAA 

constava a problemática da produção. Ou seja, 60% dos entrevistados afirma que o problema 

está em produzir a quantidade suficiente para atender o PAA e 40% colocou que o fato de uma 

nova gestão municipal ter assumido a Prefeitura, eles teriam que enfrentar problemas, porque 

não apoiaram o Prefeito que ganhou na última eleição. Nas falar apreendeu-se que a questão 

política local ainda se consubstancia como um nó górgio nas relações municipais. 

 Entretanto, 83% dos camponeses destacaram que o PAA é bom; enquanto 17% 

classifica o Programa como muito bom. Sendo fato que as condições de vida da população 

beneficiada melhoraram, principalmente no que tange à questão alimentar, ou seja, suas 

escolhas alimentares se tornaram mais diversificadas por conta do aumento da renda. 

 

3.3 Considerações finais 

 

A efetivação de um programa dessa natureza em um município encontra diversos 

entraves. Durante as entrevistas, pode-se apreender que o escoamento dos gêneros dentro do 

processo de recebimento e direcionamento às entidades possui problemas quanto ao transporte 

e também armazenamento. Desde o início do PAA em Baturité em 2009, através da modalidade 

de Compra Direta Local da Agricultura (CDLAF), a qual é estruturada por meio de um convênio 

entre o governo federal e o municipal, a rede dessa política funciona de modo centralizado na 

Secretaria de Agricultura do Município, tendo como local para armazenamento de alguns 

gêneros somente a Secretaria de Educação. Na maioria das vezes o repasse dos produtos 

ocorre de imediato às entidades, mas nessas uma nova situação se efetiva é o despreparo no 



que tange ao conhecimento por parte dos profissionais dessas entidades sobre o 

armazenamento e conservação de alimentos. 

Como afirma Godoi (1998), é sobre esse espaço vivido “[...] transformando a 

natureza, que eles vão imprimir sua história e sua geografia no mundo. Para esses pequenos 

agricultores [...], é o trabalho técnico e simbólico sobre a natureza que vai ajudar na construção 

de uma identidade ancorada no pertencimento a um mesmo grupo” (GODOI, 1998, p. 102), onde 

acredita-se que políticas públicas bem direcionadas e detentoras de princípios que apóiem a 

produção local e o uso do conhecimento popular são elementos fundamentais para conservação 

da cultura da agricultura familiar e a efetivação da segurança e da soberania alimentar. 
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