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RESUMO

As recentes políticas de compras governamentais originaram oportunidades econômicas para
a agricultura familiar. A Lei 11.947/09, que instituiu o Programa Nacional da Alimentação
Escolar (PNAE), especificamente em seu Artigo 14, contribui para a construção social e para
a política de “circuitos menores” na comercialização de alimentos. Deste modo, o presente
trabalho teve como objetivo, descrever as principais dificuldades enfrentadas na etapa inicial
de implantação do PNAE no IFMG/Bambuí. Seus resultados demonstram que as falhas na
documentação, a ausência do alvará sanitário e a pouca variedade na oferta dos produtos,
constituem  as  principais  limitações  para  o  produtor  familiar  de  Bambuí  ingressar  nos
mercados  institucionais  de  gêneros  alimentícios.  Contribui  assim,  como  pesquisa  em
andamento,  para a  formação de um referencial  mais amplo sobre os  fatores locais,  como
análise para o fluxo de ações, objetivando fortalecer a sustentabilidade e o desenvolvimento
dos agricultores familiares da região.
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1 INTRODUÇÃO

A Sustentabilidade nos dias atuais exige três grandes focos, em sua ação. O primeiro,

por meio da ecologia, se refere às questões ecológicas, quanto à habilidade de resiliência,

frente  às  agressões  antrópicas  ou  naturais.  O  segundo,  na  economia,  adjetiva  o

desenvolvimento,  em face  da  percepção da finitude dos recursos naturais  sua gradativa e

perigosa depleção. Já o terceiro foco, pondera a complexidade das relações humanas defronte

o problema ambiental como decorrente das externalidades econômicas próprias do modelo de

desenvolvimento contemporâneo. Nesta abordagem, a questão ambiental deixa de se restringir

ao meio ambiente natural e penetra o espaço social. O antigo binômio, desenvolvimento e

meio ambiente passa, portanto, a ser substituído por uma tríade, sendo introduzida a dimensão

social (BARBIERI; VALDIVIA, 2010).

A avaliação dos resultados da Conferência de Estocolmo, ocorrida em 1972, mostrou

que os empenhos ficaram muito abaixo do necessário. Na oportunidade, constituiu-se um es-

forço para conciliar a preservação do meio ambiente com o desenvolvimento econômico, sen-
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do proposto o conceito de Desenvolvimento Sustentável, cuja definição clássica tornou-se ob-

jeto de um grande debate mundial (Lenzi, 2006): “Desenvolvimento sustentável é o desenvol-

vimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações

futuras em satisfazer suas próprias necessidades”. Pensadores modernos apontam a timidez

dessa definição, pois não aborda quais seriam as necessidades humanas atuais, e mais ainda as

das gerações futuras. Este novo pensamento, sobre a sustentabilidade, introduz-se a noção de

justiça social, com a redução das desigualdades sociais e o direito de acesso aos bens necessá-

rios para uma vida digna, sem se ausentar dos princípios éticos. 

Em maio deste ano, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura

(FAO) e o Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (FIDA) organizaram uma

Conferência na sede da FAO, em Roma, para inaugurar a Década das Nações Unidas para

Agricultura Familiar 2019-2028. Esta Década, aprovada em dezembro de 2017 pela Assem-

bleia-Geral da ONU, acende uma oportunidade, em meio ao processo de reconhecimento glo-

bal da importância dos agricultores familiares para o desenvolvimento sustentável no contexto

da Agenda 2030 e dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. No Brasil, o estímulo às

práticas desenvolvidas junto à agricultura familiar é recente. Iniciadas pela publicação da Po-

lítica Agrícola, em 1982, somente em 1996 surge o Programa Nacional de Fortalecimento da

Agricultura Familiar (Pronaf) com a finalidade de promover o desenvolvimento sustentável

do seguimento rural constituído pelos agricultores familiares, de modo a propiciar-lhes o au-

mento da capacidade produtiva, a geração de empregos e a melhoria de renda. Nos últimos

anos, o Brasil alcançou atenção mundial após a implantação do Programa de Aquisição de

Alimentos da agricultura familiar. 

Um marco legal - Lei n°11.947 de 16 de junho de 2009 - foi o pilar do programa, no

qual se exigiu que pelo menos 30% do orçamento para a alimentação escolar fosse utilizado

na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor

familiar rural ou de suas organizações. Este programa garante a boa qualidade dos alimentos

oferecidos aos alunos em instituições públicas, além de proporcionar o aumento na renda dos

agricultores familiares da região, promovendo o desenvolvimento da economia local  (BRA-

SIL, 2006). A Resolução CD/FNDE n° 26 de 17 de junho de 2013, pondera o desenvolvimen-

to social e econômico local, por meio da obtenção de gêneros alimentícios diversificados, pro-

duzidos preferencialmente pela agricultura familiar e pelos empreendedores familiares rurais,

priorizando as comunidades tradicionais indígenas e de remanescentes de quilombos. 

Com a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia pela Lei nº

11.892 de 29 de dezembro de 2008, no qual se encontram alunos do ensino básico, o PNAE
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deveria ser implantado. Porém, os recursos recebidos para prática do PNAE vinham sendo

devolvidos pela não execução do programa. Somente em maio de 2018, institui-se a Comissão

Central de Gestão e Aprimoramento do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

do IFMG, que iniciou com um planejamento das ações de implementação do Programa e

contou  com  o  auxílio  da  EMATER  para  o  contato  e  coleta  de  informações  acerca  dos

potenciais  agricultores  da  região.  Deste  modo,  o  presente  trabalho  teve  como  objetivo,

descrever as principais dificuldades enfrentadas nesta etapa inicial de implantação do PNAE

no IFMG/Bambuí.

2 MATERIAL E MÉTODOS

A presente  proposta,  do  tipo  quali-quantitativa,  de  natureza  exploratória  e  enfoque

descritivo, trata-se, de uma análise inicial dos produtores familiares, da Região de Bambuí,

segundo suas características de Gestão e de Produção. Como critérios para a primeira triagem,

as  informações  sobre  os  distintivos  dos  produtores  locais  foram  avaliadas  quanto  à

regularização  dos  registros  e  alvará sanitário (critérios  de  gestão),  e  quanto à capacidade

produtiva  (critérios  de  produção),  no  que  se  refere  ao  tipo  de  alimento  que  poderia  ser

aprovisionado e ao volume físico de produção. Esta  etapa está sendo complementada por

outras  pesquisas  que  contribuirão  para  a  diversificação  e  a  qualificação  dos  produtores

habilitados,  fortalecendo  o  potencial  para  a  produção  alimentícia  na  região.  Os  dados

secundários foram obtidos a partir dos apontamentos levantados pela EMATER, resultantes

das atividades de assistência, historicamente realizadas, acrescidos de outros, autodeclarados,

na proposta de adesão à primeira chamada pública do PNAE, realizada em dezembro de 2018,

em Edital publicado pelo IFMG, Campus Bambuí. 

 3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

 Apesar das possibilidades que o PNAE apresenta para a agricultura familiar, também

expõe uma série de desafios, na medida em que abrangem distintos agentes no processo de

obtenção dos alimentos, cada qual com características, demandas e expectativas próprias.  O

conhecimento da realidade e das dificuldades apontadas por eles foi importante para adotar as

ferramentas  para  auxílio,  especialmente  no  que  diz  respeito  aos  procedimentos  para  a

documentação  necessária  para  habilitá-los  para  a  Chamada  Pública.  Como  se  tratou  da

compra de alimentos processados, destinados ao café da manhã dos alunos residentes, foi
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exigido  o  Alvará  Sanitário  emitido  pela  Vigilância  Sanitária  de  Bambuí.  Na  fase  de

habilitação e classificação dos fornecedores, participaram 10 projetos de vendas, e somente

três  (30%)  foram  habilitados,  sendo  o  principal  limitador  encontrado  pelos  produtores

excluídos, a ausência do Alvará Sanitário. Após a habilitação, os agricultores locais passaram

a aprovisionar os seguintes produtos (Tabela 1), iniciando o fornecimento, junto com o início

do ano letivo de 2019. 

Tabela 1: Diversidade dos produtos oferecidos pelos produtores habilitados no primeiro

edital de implantação do PNAE, no IFMG, Campus Bambuí, em 2018.

FORNECEDORES
HABILITADOS

PRODUTOS OFERECIDOS
VALOR TOTAL DO

REPASSE

Agricultor 1
Bolos 640 kg,

Pão Caseiro 209 kg,
Rosca Caseira 600 kg

R$ 19.990,29

Agricultor 2
Bolos 200 kg, Biscoito de Polvilho

200 kg, Broa de Fubá 100 kg,
Rapadura 900 kg.

R$ 19.980,50

Agricultor 3 Maracujá in natura, 960 kg R$ 7.478,4
Fonte: as autoras 

Outra  característica  de  destaque  é  o  fato  de  serem  todos  (100%),  agricultores

individuais, não havendo unidades familiares de produção, dentre os habilitados. A forma de

comercialização  mais  apropriada  para  cada  tipo  de  produtor  pode  alterar  em  função  da

organização do sistema de produção, da disponibilidade de trabalho e da infraestrutura. As

práticas agrícolas utilizadas, a organização do trabalho, os volumes de produção e os tipos de

produtos  devem  ser  adaptados  para  responder  às  demandas  dos  consumidores  (PLEIN;

FILIPPI, 2012). Deste modo, observa-se que a comunidade dos produtores locais ainda não

concorre em variedade e diversidade de produtos, limitando o acesso a este tipo de comércio. 

O repasse do PNAE para o IFMG/Campus Bambuí em 2018, refere-se ao número de

alunos  da  educação  básica  matriculados,  totalizando  cerca  de  R$  130.000,  tendo  sido

empenhados em torno de R$ 50.000, ou seja, mais de 35% do valor recebido, destinando-os

ao fortalecimento da agricultura familiar, beneficiando a sustentabilidade socioambiental da

região. Isso porque, segundo Buainain; Garcia, (2013), a agricultura e a produção familiar são

convergentes na garantia das práticas de preservação ambiental. 

4 CONCLUSÃO
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Cabe  ressaltar  que  a  pesquisa  está  em  andamento.  Porém,  as  falhas  na  estruturação

documental  e  sanitária  apresentadas,  contribuem para  a  formação de  um referencial  mais

amplo sobre o uso dos fatores locacionais como análise para o fluxo de ações objetivando a

sustentabilidade  social  na  agricultura  familiar  de  Bambuí.  Este  levantamento  inicial  das

potencialidades e fragilidades na produção alimentícia poderá fornecer elementos para que os

pequenos produtores da região criem sinergia  para atuar sobre esses fatores,  garantindo  a

adesão ao PNAE, contribuindo para a economia da Microrregião de Bambuí. 
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