BOLETIM INFORMATIVO III
“Utilização de produtos provenientes da agricultura familiar e
de gêneros orgânicos na alimentação de escolares e sua interface
com o Programa Nacional de Alimentação do Escolar (PNAE)
em municípios brasileiros”
*Pesquisa realizada em: 2012

Agosto de 2014 – no 03
Nos Boletins Informativos I e II, foram apresentados resultados desta pesquisa relacionados ao
percentual de compra de alimentos provenientes da Agricultura Familiar e Alimentos Orgânicos.
Este Boletim Informativo, traz informações sobre as dificuldades encontradas para aquisição de tais
alimentos.
Principais dificuldades encontradas na aquisição de alimentos da Agricultura Familiar
Observou-se que 74,4% dos municípios brasileiros declararam apresentar dificuldades na aquisição
destes gêneros, no ano de 2011. Entre as dificuldades encontradas, destacam-se:
•

quantidade insuficiente para atender a demanda dos municípios;

•

variedade insuficiente para atender as demandas do cardápio, e;

•

falta de documentação necessária para a formalização da compra.

O gráfico 1 apresenta as principais dificuldades encontradas para compra de alimentos da
agricultura familiar.
Gráfico 1. Distribuição das principais dificuldades encontradas pelos municípios brasileiros, para a compra de alimentos
da agricultura familiar, nas diferentes regiões do Brasil.
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Principais dificuldades encontradas na aquisição de Alimentos Orgânicos
Observou-se que 75% dos municípios brasileiros declararam apresentar dificuldades na
aquisição de alimentos orgânicos, no ano de 2011. Entre as dificuldades encontradas,
destacam-se:
•

quantidade insuficiente para atender a demanda dos municípios;

•

variedade insuficiente para atender as demandas do cardápio, e;

•

falta de certificação da produção orgânica para formalização da compra.

O gráfico 2 apresenta as principais dificuldades encontradas para compra de alimentos
orgânicos.
Gráfico 2. Distribuição das principais dificuldades encontradas pelos municípios brasileiros, para a compra de
alimentos orgânicos, nas diferentes regiões do Brasil
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Sugestões de alternativas para reverter as
dificuldades relatadas
Diante das dificuldades relatadas, sugere-se:

• Promover a revisão e adequação das normativas
da Anvisa à realidade da agroindústria familiar;

• Que os municípios realizem a compra das
quantidades de alimentos disponíveis
inicialmente dos produtores locais, ainda
que não seja a quantidade total necessária.
Quando for o caso, sugere-se a
complementação da compra com produtos
regionais. Desta forma haverá incentivo ao
aumento da produção local;

• Promover a implementação do Sistema
Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária
(SUASA) que funciona de forma integrada para
garantir a sanidade agropecuária, desde o local
da produção primária até a colocação do
produto final no mercado;

• A Entidade Executora busque fomentar a
assistência técnica aos agricultores, a fim
de favorecer o processo de trabalho,
apoiando em aspectos gerais como na
logística, processo de formação ou
educação
continuada,
esclarecendo
dúvidas relacionadas à documentação,
certificação, e demais aspectos;
• Promover a articulação entre as Secretarias
de Educação, de Agricultura com as
entidades de assistência técnica rural,
sindicatos, cooperativas e associações
rurais, e estimular os espaços de controle
social para estabelecer diretrizes que
componham políticas facilitadoras do
processo de trabalho articulado entre o
PNAE, agricultores e EE;

• Na elaboração dos cardápios, que seja avaliada a
vocação agrícola local e que seja analisado entre
os produtos locais, o que ainda não consta no
cardápio;
• Observar o que há no cardápio, mas, não há na
produção local. A partir disso avaliar as
possibilidades de produção;
• Estimular o planejamento dos cardápios
utilizando alimentos da sociobiodiversidade.
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