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RESUMO 

Mais de 820 milhões de pessoas no mundo ainda passavam fome em 2018. Essa realidade é 

agravada por três fatores: deficiência na distribuição de alimentos; desperdício de alimentos; 

pobreza e insegurança alimentar.  Mundialmente 1/3 de tudo que é produzido é jogado no lixo, 

em torno de 1,3 bilhão de toneladas de alimentos por ano, fato que preocupa todas as esferas de 

governo uma vez que o desperdício impacta diretamente a segurança alimentar. Uma das 

iniciativas para combater a perda e desperdício de alimentos é optar por alimentos produzidos 

localmente, apontando a agricultura familiar como grande aliada nesse combate. Investir na 

agricultura familiar pode ser considerada uma forma de aumentar a segurança alimentar, bem 

como a produção e a distribuição de alimentos para mercados locais e regionais, auxiliando no 

combate a perda e desperdício de alimentos. No Brasil foi criado o Programa de Aquisição de 

Alimentos, para incentivar a agricultura familiar.  Diante desse contexto buscou-se investigar o 

papel do programa de aquisição de alimentos na redução da perda e desperdício de alimentos 

no Brasil através de uma pesquisa teoria qualitativa realizada através de pesquisas bibliográficas 

e documentais em sites, livros, artigos científicos e materiais de órgãos oficiais.  

Palavras Chaves: Segurança alimentar; Perda e desperdício de alimentos; Programa de 

aquisição de alimentos. 

INTRODUÇÃO 

Viver em segurança alimentar significa que todos e em todo momento conseguem ter 

acesso físico, econômico e social a uma quantidade suficiente de alimento que seja seguro e 

nutritivo, para satisfazer as suas necessidades alimentares e assim ter uma vida saudável e ativa. 

Atualmente, este não é o cenário. Segundo a Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e Agricultura (FAO) o cenário mundial da fome vem sendo agravado por três 

fatores: deficiência na distribuição de alimentos, desperdício de alimentos, pobreza e 

insegurança alimentar. 

O rápido crescimento populacional mundial acarreta implicações dentre elas o 

abastecimento inadequado de alimentos, acentuando a questão da desnutrição. Dados 

publicados pela Organização das Nações Unidas (ONU) estimam que, em 2030, a população 

mundial atingirá 8,6 bilhões de pessoas, podendo chegar a 9,7 bilhões em 2050 (ONU, 2019). 

No Brasil, o ano de 2020 fechou com aproximadamente 212 milhões de pessoas, colocando-o 

na posição de quinto país mais populoso do mundo. (IBGE, 2020, 2022). O desequilíbrio entre 

a quantidade populacional e a oferta de alimentos pode ser minimizado através da redução da 

perda e do desperdício de alimentos (PDA) percebida desde a produção até o consumo. Por esse 

motivo, um dos temas de grande relevância no debate sobre segurança alimentar na esfera 



 

mundial e que vem merecendo cada vez mais atenção são os impactos sociais, econômicos e 

ambientais provenientes da perda e do desperdício de alimentos (PDA).  

O relatório apresentado pela FAO (2013) nos mostra 1/3 dos alimentos produzidos são 

desperdiçados ou perdidos no mundo anualmente, cenário que preocupa todas as esferas de 

governo uma vez que impacta diretamente na segurança alimentar e nutricional da população. 

Os impactos ambientais provenientes da PDA já podem ser percebidos em função da escassez 

dos recursos naturais e da degradação ambiental, ou seja, quanto mais alimento for jogado no 

lixo, mais alimento precisará ser produzido e para que isso ocorra, mais recursos naturais 

precisarão ser utilizados, é um ciclo. Economicamente, o montante da PDA é avaliado em 

US$1,2 trilhão por ano. Estimativas da FAO apontam que, além desse montante de custos 

econômicos, os custos sociais e ambientais atingem US$ 900 bilhões e US$ 700 bilhões, 

respectivamente, totalizando US$ 2,8 trilhões por ano.  

Uma das iniciativas para minimizar a PDA é optar por alimentos produzidos localmente, 

o que aponta a agricultura familiar como grande aliada nesse combate. O investimento na 

agricultura familiar pode ser considerado uma forma de aumentar a segurança alimentar, bem 

como a produção e a distribuição de alimentos para mercados locais e regionais.  

No Brasil, para estimular a agricultura familiar, foi instituído o Programa de Aquisição 

de Alimentos (PAA), que possibilita o contato direto do agricultor com o consumidor, 

reduzindo assim a necessidade de transportes para longas distâncias, o que pode auxiliar na 

redução de danos ao meio ambiente e na redução da PDA na etapa de transporte, ressaltando 

que essa etapa é dos principais motivos da PDA no Brasil.  

Considerando que o Brasil está entre os dez países que mais perdem e desperdiçam 

alimentos no mundo (FAO), estaria o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 

desempenhando papel para a redução da perda e do desperdício de alimentos (PDA)? O objetivo 

da pesquisa foi investigar o papel do PAA na redução da PDA no Brasil. Para tanto foi realizada 

uma pesquisa teórica qualitativa através de pesquisas bibliográficas e documentais em sites, 

livros, artigos científicos e materiais de órgãos oficiais.  

 

O CONTEXTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (SAN) 

Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), segundo a Lei nº 11.346/2006, é a garantia 

que todos devem ter, do direito de ter acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e 



 

em quantidade suficiente, sem que isso comprometa o acesso a outras necessidades básicas 

essenciais, tendo como base práticas alimentares que respeitem a diversidade cultural e que 

sejam social, ambiental, econômica e culturalmente sustentáveis. A SAN abrange a ampliação 

das condições de acesso aos alimentos através da produção, especialmente das agriculturas 

tradicionais e familiares, do processamento, da industrialização, da comercialização, do 

abastecimento e da distribuição dos alimentos. (BRASIL, 2006). 

O relatório “Estado da Insegurança Alimentar e Nutricional no Mundo” produzido pela 

FAO em 2019 demonstra que, em 2018, mais de 820 milhões de pessoas no mundo ainda 

passavam fome e ainda, que 2 bilhões de pessoas não conseguem ter acesso regular a alimentos 

seguros, nutritivos e suficientes. O cenário da crise alimentar é agravado, segundo a FAO, por 

três fatores: deficiência na distribuição de alimentos, desperdício de alimentos, pobreza e 

insegurança alimentar. (FAO, 2019). 

A ONU assegura que o mundo produz uma vez e meia a quantidade de alimentos 

necessária para satisfazer toda sua população, mesmo assim, uma em cada nove pessoas passa 

fome no mundo (ONU, 2019).  A utilização de ¼ da comida desperdiçada já alimentaria as 820 

milhões de pessoas subnutridas no mundo. (FAO, 2019).  A situação da insegurança alimentar 

é tema complexo e que necessita da integração das iniciativas entre os setores público e privado. 

Por esse motivo, aprofundar os estudos relacionados ao tema torna-se uma necessidade 

mundialmente relevante, observando tanto as estratégias globais quanto as estratégias locais.   

As preocupações com relação ao tema em questão levaram a formulação, em 2015, da 

Agenda 2030. Na ocasião foram firmados 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) 

que devem ser atingidos até 2030. (Figura 01). 

 

Figura 01. Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ONU (2015) 



 

Relacionados ao tema de estudo, destacam-se na Agenda 2030, os objetivos 2 e 12: 

 

Objetivo 2: Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição 

e promover a agricultura sustentável. 

... 

2.3 Até 2030, dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores de 

alimentos, particularmente das mulheres, povos indígenas, agricultores familiares, 

pastores e pescadores, inclusive por meio de acesso seguro e igual à terra, outros 

recursos produtivos e insumos, conhecimento, serviços financeiros, mercados e 

oportunidades de agregação de valor e de emprego não agrícola 

... 

Objetivo 12: Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis 

12.3 Até 2030, reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita mundial, 

nos níveis de varejo e do consumidor, e reduzir as perdas de alimentos ao longo das 

cadeias de produção e abastecimento, incluindo as perdas pós-colheita 

... 

12.7 Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas 

e prioridades nacionais 

Em se tratando do Brasil são percebidos esforços do governo para combater a fome e a 

pobreza. No governo de Luiz Inácio Lula da Silva, foi implantado, em 2003, o Programa Fome 

Zero como Política Nacional de Segurança Alimentar. Uma política de segurança alimentar é 

um conjunto de ações planejadas para garantir a oferta e o acesso aos alimentos para toda a 

população, promovendo a nutrição e a saúde, de forma sustentável. (CONSEA, 2006).  Destaca-

se, como ação do Fome Zero, a instituição do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 

através da Lei nº 10.696/2003. O PAA adquire alimentos de agricultores familiares e os destina 

a pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional atendidas por programas sociais 

locais.  

Outro momento importante foi a saída do Brasil do mapa da Fome. O Relatório de 

Insegurança Alimentar no Mundo de 2014, publicado pela FAO, destaca políticas públicas 

brasileiras, como o já mencionado Fome Zero, e o Fortalecimento da agricultura familiar, como 

referência para superar a fome e pobreza. (FAO,2014).  

Em março de 2021, o Ministério da Cidadania lançou a iniciativa Brasil Fraterno - 

Comida no Prato - uma ação para mobilizar doações de alimentos para entidades 

socioassistenciais, bancos de alimentos e outros equipamentos que atendem pessoas em 

situação de vulnerabilidade, contribuindo para reduzir perda e desperdício de alimento e 

combater a fome.  

Mesmo com todos os esforços, os resultados apresentados no “Inquérito Nacional sobre 

Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil”, realizado em 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods2/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods2/


 

dezembro de 2020 pela Rede PENSSAN demonstraram que a pandemia agravou as condições 

precárias de vida e desemprego no país. Demonstraram também que, em 2018, o número de 

pessoas em situação de insegurança alimentar grave era de 10,3 milhões e que em 2020 esse 

número aumentou para 19,1 milhões. O inquérito reforça a urgência em tratar de políticas 

públicas efetivas que promovam a segurança alimentar (PENSSAN, 2021).  

Diante desse contexto no qual o direito à alimentação, se traduzindo em segurança 

alimentar e nutricional, é um tema mundialmente relevante, é preciso levar em consideração a 

questão da perda e do desperdício de alimentos.  

O CENÁRIO MUNDIAL DA PERDA E DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS (PDA)  

Conceituando perda e desperdício de alimentos, segundo a FAO (2013), entende-se que 

perda de alimentos é a redução não intencional, ou seja, involuntária, de alimentos disponíveis 

para consumo humano, que resulta ineficiências nas cadeias de produção e abastecimento, tais 

como: deficiência nas áreas de infraestrutura e logística, tecnologias de produção obsoletas ou 

pouco eficientes e baixa capacidade gerencial ou de habilidades técnicas das pessoas. A perda 

ocorre nos primeiros estágios da cadeia, principalmente na produção, pós-colheita e 

processamento. Já o desperdício é o rejeito intencional, ou seja, voluntário, de alimentos. Ocorre 

principalmente nos últimos estágios da cadeia devido ao comportamento dos varejistas e 

consumidores, significando que são descartados mesmo quando ainda são apropriados para o 

consumo humano.  

O relatório “Os rastros do desperdício de alimentos: impactos sobre os recursos naturais” 

(FAO, 2013) demonstra que anualmente 1/3 dos alimentos produzidos são desperdiçados ou 

perdidos no mundo, ou seja, em torno de 1,3 bilhão de toneladas, repercutindo efeitos negativos 

sociais, econômicos e ambientais. Peixoto e Pinto (2016) corroboram salientando que os efeitos 

da PDA proporcionam prejuízos significativos à sociedade.  

Mesmo com excedentes na produção de alimentos, a PDA impacta a sustentabilidade 

dos sistemas agroalimentares e repercute na segurança alimentar e nutricional de três formas: 

a) reduz a disponibilidade mundial e local de alimentos, afetando a nutrição e a saúde da 

população; b) propicia efeitos negativos no acesso aos alimentos, o que resulta em perda de 

renda e perdas econômicas para agricultores, comerciantes e consumidores, e no aumento da 

despesa dos consumidores, em função da contração de mercado e da alta de preços; c) impacta 



 

negativamente o meio ambiente, utilizando de modo não sustentável de recursos naturais,  

emissão de gases de efeito estufa e uso ineficiente da água e do solo, que podem ocasionar 

redução de ecossistemas naturais e de serviços ambientais. (FAO, 2014, 2015).  

Segundo a Embrapa (2015), um dos grandes desafios da era moderna é alimentar, de 

forma sustentável, a crescente população mundial, ou seja, garantir a segurança alimentar da 

população é um dos mais importantes desafios mundiais. Aproximadamente 870 milhões de 

pessoas passam fome diariamente no mundo e a produção de alimentos deverá ser suficiente 

para alimentar o número estimado da população mundial em 2050 que poderá chegar a 9,7 

bilhões.  “O desequilíbrio entre a população e a oferta de alimentos pode ser minimizado por 

meio da redução das perdas que ocorrem nas diferentes etapas da obtenção dos alimentos, desde 

a produção, passando pela comercialização até o consumo”. (SOARES E FREIRE JUNIOR, 

2018, p.22).  

O relatório “Os rastros do desperdício de alimentos: impactos sobre os recursos naturais” 

produzido pela FAO (2013) foi um dos primeiros estudos no qual os efeitos da PDA são 

analisados partir de uma perspectiva ambiental, focando particularmente em suas 

consequências para o clima, uso da água e do solo e biodiversidade. Alimentos descartados no 

ambiente ou depositados em aterros sanitários produzem metano, gás com efeito estufa 28 vezes 

mais potente que o dióxido de carbono. Por este motivo a PDA é considerada como o terceiro 

maior emissor mundial de GEE. Anualmente, cerca de 1,4 bilhão de hectares de solos, 

equivalente a 28% de toda a área agricultada mundialmente, são destinados a produção de 

alimentos que serão perdidos ou descartados. (PEIXOTO E PINTO, 2016).   

Economicamente, dados do Boston Consulting Group - BCG (2018), apontam que o 

mundo desperdiça aproximadamente 1,6 bilhão de toneladas anuais, montante avaliado em 

US$1,2 trilhão. A FAO estima que além desse montante de custos econômicos por ano, os 

custos sociais e ambientais da PDA chegam a US$ 900 bilhões e US$ 700 bilhões, 

respectivamente, totalizando US$ 2,8 trilhões por ano. As perdas econômicas ocorrem em 

função da redução da oferta, o que acarreta aumento dos preços do produto. Com relação ao 

reaproveitamento dos alimentos, aqueles que se perdem por não estarem mais aptos para o 

consumo humano, esses podem ser utilizados como insumo para outras atividades econômicas 

através de técnicas de reciclagem e assim contribuindo para a geração de trabalho e renda 

(PEIXOTO e PINTO, 2016).  



 

O Brasil, país considerado um importante produtor de alimento, produz em torno de 25% 

a mais do que é necessário para alimentar a sua população. Porém, grande parte desse número 

é desperdiçado. Mesmo com a produção de alimentos estando em um número desejado, existe 

a necessidade de melhorar a segurança alimentar e minimizar a PDA em todas as etapas da 

cadeia alimentar. (AGROSTAT, 2018).  

A PDA no Brasil gira em torno de 41 mil toneladas de alimentos por dia, o que o coloca 

entre os dez países que mais perdem e desperdiçam alimentos no mundo (FAO, 2015), com 

perda econômica de R$ 12 bilhões anuais. No aspecto social, coloca o Brasil na 6ª posição no 

ranking mundial da subnutrição, com milhares de pessoas em situação de insegurança alimentar. 

As toneladas de alimento descartado poderiam alimentar, com três refeições básicas (café da 

manhã, almoço e jantar), aproximadamente 19 milhões de pessoas por dia. Ambientalmente, se 

traduz no desperdício de outros recursos, como terra, energia, água, mão de obra e capital, e 

ainda, a emissão de gases de efeito estufa. (EDINGTON, 2013). O Centro de Excelência contra 

Fome, inaugurado como resultado de uma parceria entre o Programa Mundial de Alimentos das 

Nações Unidas (WFP) e o Governo do Brasil, salienta que toda a comida jogada no lixo seria 

suficiente para acabar com a insegurança alimentar no Brasil.  

O Comitê Técnico de Perdas e Desperdício de Alimentos, no âmbito da CAISAN, atua 

em um processo para determinar as causas da PDA - pontos de entrave, grau de intervenção e 

definição do plano de ação. Em 2017 o comitê criou a Estratégia Inter setorial para a redução 

da PDA, atuando em quatro eixos: 1) pesquisa, conhecimento e inovação (quantificação da 

PDA) e fomento à pesquisa e às inovações tecnológicas (conhecer causas e soluções para 

reduzir a PDA); 2) comunicação, educação e capacitação (divulgar boas práticas e educação 

para mitigar a PDA); 3) promoção de políticas públicas (para bancos de alimentos e circuitos 

curtos de comercialização); 4) legislação (dentre outros, destacam-se a responsabilidade civil 

por doação de alimentos e isenção fiscal para empresas doadoras). (CAISAN, 2017).   

Dentre diversas iniciativas brasileiras para mitigar a PDA, destaca-se o Programa Banco 

de Alimentos. O banco de alimentos começou em 1990 como uma iniciativa não governamental 

de redistribuição de alimentos, porém somente a partir de 2003 o programa foi incorporado 

como uma política pública de segurança alimentar e nutricional. (BELIK, CUNHA e COSTA, 

2012).  São estruturas físicas que ofertam o serviço de captação, recepção e distribuição gratuita 

de alimentos provenientes de doações dos setores públicos e privados e são direcionados a 



 

diversas instituições sócio assistenciais, educacionais, de saúde, dentre outras. Atua no 

aproveitamento, recolhimento e distribuição das sobras para associações beneficentes, 

instituições sociais cadastradas e famílias carentes de forma direta ou indireta.  

O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), em 2017, apresentou que existiam 218 

unidades em funcionamento em todas as capitais e nas principais regiões metropolitanas do país, 

e que essas unidades realizaram transações de aproximadamente 60 mil toneladas de alimentos, 

permitindo o abastecimento de cinco milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade social 

e econômica. As localidades mais estratégicas são as capitais, as regiões metropolitanas e os 

municípios de maior porte em função da alta concentração de indústrias alimentícias, redes 

varejistas e as centrais de abastecimento (CEASA).  

Citando o caso da CEASA-RJ, nesta central de abastecimento o desperdício em torno 

de 10 a 12 toneladas/dia de produtos hortifrutícolas. A CEASA-RJ funciona como único 

entreposto comercial público em todo o Estado e ainda desempenha ações de SAN, de 

fortalecimento da agricultura familiar, de responsabilidade social e ambiental junto às 

comunidades populares de seu entorno, dentre outras funções natureza pública.  (SOARES E 

FREIRE JUNIOR, 2018).  

Os bancos de alimentos da CEASA-RJ são considerados equipamentos de SAN 

responsáveis pela captação de alimentos para doações em suas unidades no estado do Rio de 

Janeiro (Grande Rio, São Gonçalo e demais mercados do interior). O banco atua na arrecadação, 

processamento e distribuição de alimentos doados por produtores e comerciantes que não foram 

comercializados, porém em perfeitas condições para consumo. Esses, já no banco de alimentos, 

são selecionados e processados, caso seja necessário. O programa atende aproximadamente 100 

instituições com mais de 30 mil beneficiários.  

Desde 2013 a CEASA-RJ é a gestora do PAA no estado do Rio de Janeiro, trabalhando 

com a aquisição mensal, durante um ano, da produção dos agricultores familiares, tendo como 

base uma tabela de preços fixos, o que permite que o produtor tenha um planejamento 

orçamentário mais eficiente e uma diversidade na produção.  O programa conta com 800 

produtores cadastrados, provenientes de 73 municípios do estado do Rio de Janeiro, 

selecionados através de chamada pública para o fornecimento de gêneros alimentícios 

tradicionais e orgânicos dentro do PAA. O material é doado para bancos de alimentos que 

atendem aproximadamente 400 instituições socioassistenciais, beneficiando cerca de 80.000 



 

pessoas em vulnerabilidade social.  São cinco bancos de alimentos beneficiados:  Ceasa/RJ 

(Irajá, na capital, e polos do interior); Niterói, na Região Metropolitana; Volta Redonda, no Sul 

do estado; Nova Iguaçu e Mesquita, na Baixada Fluminense. (CEASA/RJ, 2021).  

Diante desse contexto, visando a integração das diferentes experiências ocorridas nos 

bancos de alimentos no país, formou-se a Rede Brasileira de Bancos de Alimentos (RBBA), 

instituída pela Portaria nº 17/2016 e pelo decreto nº 10.490/2020. A rede reúne bancos de 

alimentos públicos e privados com o objetivo de fortalecer uma atuação conjunta desses 

equipamentos visando reduzir perdas e desperdício de alimentos e promover o direito humano 

à alimentação adequada. A organização dos bancos de alimentos em uma única rede permite a 

construção de redes locais de doadores de alimentos e também podem evitar a sobreposição de 

atividades, aumentando assim o número de pessoas e instituições atendidas com gêneros 

alimentícios e com atividades de educação alimentar nutricional.  

Vale ressaltar que apesar do crescente cenário de insegurança alimentar, o Brasil ainda 

não possui uma Política Nacional de Combate ao Desperdício e à Perda de Alimentos (PNCDA). 

Foi proposto o projeto de lei nº 6898/2017 que reforça a urgência da criação da Política 

Nacional de Combate ao Desperdício e à Perda de Alimentos (PNCDA) porém o projeto ainda 

não foi aprovado.  

 

AGRICULTURA FAMILIAR E O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS 

(PAA) 

Agricultura familiar é a unidade de produção na qual família, terra e trabalho estão 

diretamente relacionados. É caracterizada pelo cultivo da terra executado por pequenos 

proprietários rurais, tendo como mão de obra principal o núcleo familiar, ou seja, é formada por 

famílias de agricultores que produzem alimentos com seu próprio trabalho sendo responsável 

pela maior parte da produção de alimentos, principalmente por sua característica de integrar a 

produção e o consumo. (CARNEIRO, 1999).  A lei da agricultura familiar (Lei nº 11.326/2006), 

considera 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 percentual mínimo da renda familiar originada de atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder 

Executivo; 

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. (BRASIL, 

2006). 

No Brasil, destaca-se a importância da agricultura familiar para a produção alimentar 

em função dos inúmeros benefícios que ela proporciona como: geração de empregos e de renda; 

produção de alimentos saudáveis e nutritivos; adoção de práticas que preservam o meio 

ambiente; e, auxílio na garantia da segurança alimentar, uma vez que a diversidade de produtos 

pode proporcionar aumento no fornecimento de alimentos no longo prazo. A agricultura 

familiar está intrinsecamente vinculada a segurança alimentar e nutricional da população, uma 

vez que impulsiona as economias locais e regionais e contribui para o desenvolvimento rural 

sustentável ao estabelecer vínculos duradouros da família com seu local de moradia e produção. 

(BITTENCOURT, 2020).  

Dados do Censo Agropecuário 2017, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), apontam que a agricultura familiar tem papel relevante em se tratando da 

economia e do abastecimento do Brasil, sendo responsável por “77% dos estabelecimentos 

agropecuários do país, 23% do valor da produção agropecuária total e 67% do total de 

trabalhadores nos estabelecimentos agropecuários”. No Brasil, a agricultura familiar é 

responsável por cerca de 70% da produção de alimentos para consumo interno, sendo também 

a base econômica de cerca de 90% dos municípios do país. (IPEA, 2021). 

Até meados de 1990 não se percebia políticas públicas a nível nacional para pequenos 

agricultores com foco na agricultura familiar e promoção da segurança alimentar. Com a 

pressão dos movimentos sociais rurais ocorrida no Brasil nessa época alguns programas foram 

criados no Brasil, destacando-se o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (PRONAF), instituído em 1996. (IPEA,2021). O programa objetiva fortalecer as 

atividades desenvolvidas pelo agricultor familiar, promovendo a integração do mesmo a cadeia 

do agronegócio através da modernização do sistema produtivo. Porém, houve a necessidade de 

ampliar as alternativas políticas voltadas para agricultura familiar. Para tanto, em 2003, foi 

criado o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), instituído pelo artigo 19 da Lei nº 

10.696/2003, como uma das ações estruturantes do Programa Fome Zero, sendo uma política 

pública governamental de segurança alimentar no âmbito do Ministério do Desenvolvimento 



 

Social e Combate à Fome (MDS).  A criação do PAA resultou das reflexões provenientes de 

dois debates na década de 1990 no Brasil.  O primeiro debate sobre o combate à fome e a 

garantia da segurança alimentar e nutricional e o segundo voltado para reconhecimento da 

agricultura familiar como categoria social pelas políticas governamentais. (GRISA ET AL, 

2011).  

O PAA apresenta como objetivos, o incentivo da agricultura familiar, o acesso a 

alimentação e a promoção do abastecimento. Considerado como um dos principais 

instrumentos de compras públicas da agricultura familiar no Brasil, tem como finalidade a 

promoção do incentivo da “agricultura familiar, compreendendo ações vinculadas à distribuição 

de produtos agropecuários para pessoas em situação de insegurança alimentar e à formação de 

estoques estratégicos” (CONAB, 2010, p.20).  

O Governo Federal, com o PAA, permite a dispensa de licitação para as compras de 

produtos diretamente de agricultores familiares e mais além, que esses produtos sejam 

distribuídos para a população que se encontra em estado de insegurança alimentar, siso inclui 

aqueles que são atendidos pela assistência social, pela rede pública de saúde e ensino, pelos 

bancos de alimentos, dentre outros. (BRASIL, 2017).  

Ao longo do tempo o programa passou por diversas modificações, principalmente no 

que tange as suas modalidades, porém vale ressaltar as mais recentes, que ocorreram em função 

da substituição do PAA pelo Programa Alimenta Brasil. As modificações se deram não somente 

com relação as modalidades, mas também com relação a outros aspectos relevantes. 

A medida provisória 1.061/2021, convertida na lei 14.284/2021, substituiu o PAA pelo 

Programa Alimenta Brasil.  Este último, uma das ações do governo federal voltadas para a 

Inclusão Produtiva Rural das famílias mais pobres, tem como finalidades básicas a promoção 

do acesso à alimentação e o incentivo a agricultura familiar. Para que essas finalidades sejam 

atingidas, o programa compra alimentos produzidos pela agricultura familiar, com dispensa de 

licitação, e os destina a pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, que são 

assistidos pela rede socioassistencial, pelos equipamentos públicos de segurança alimentar e 

nutricional e pela rede pública e filantrópica de ensino. O Alimenta Brasil promove o 

abastecimento alimentar através de compras governamentais de alimentos; fortalece circuitos 

locais e regionais e redes de comercialização; valoriza a biodiversidade e a produção orgânica 



 

e agroecológica de alimentos; incentiva hábitos alimentares saudáveis e estimula o 

cooperativismo e o associativismo. (MINISTÉRIO DA CIDADANIA, 2022).  

Como mencionado, o Alimenta Brasil objetivava manter a maior parte das 

características do PAA, porém, algumas modificações foram realizadas no que tange as 

finalidades e modalidades.  

Com relação as finalidades, foram duas alterações: a primeira foi a retirada da finalidade 

"constituir estoques públicos de alimentos produzidos por agricultores familiares” e a segunda 

foi na finalidade "promover o abastecimento alimentar, que compreende as compras 

governamentais de alimentos, incluída a alimentação escolar", na qual foi retirada a alimentação 

escolar das finalidades de compra pelo programa. O artigo 30 da Lei nº 14.284/2021 estabelece 

as finalidades do Programa Alimenta Brasil: 

I - incentivar a agricultura familiar e promover a inclusão econômica e social, com 

fomento à produção sustentável, ao processamento de alimentos, à 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, pelas 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; 

V - apoiar a formação de estoque pelas cooperativas e demais organizações da 

agricultura familiar; e 

VI - fortalecer circuitos locais e regionais e redes de comercialização, inclusive os do 

coco babaçu. (BRASIL, 2021). 

 

Em se tratando das mudanças nas modalidades, a modalidade Aquisição de Sementes 

foi retirada. Com isso, o artigo 33 da Lei nº 14.284/2021 firma que a execução do Programa 

Alimenta Brasil será realizada através de cinco modalidades:  

I - compra com doação simultânea (Termo de Adesão e Conab): compra de alimentos 

diversos e doação simultânea às unidades recebedoras e, nas hipóteses definidas pelo 

Grupo Gestor do Programa Alimenta Brasil, diretamente aos beneficiários 

consumidores, com o objetivo de atender a demandas locais de suplementação 

alimentar de pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional; 

II - compra direta: compra de produtos definidos pelo Grupo Gestor do Programa 

Alimenta Brasil, com o objetivo de sustentar preços; 

III - incentivo à produção e ao consumo de leite: compra de leite que, após ser 

beneficiado, é doado às unidades recebedoras e, nas hipóteses definidas pelo Grupo 

Gestor do Programa Alimenta Brasil, diretamente aos beneficiários consumidores, 

com o objetivo de atender a demandas locais de suplementação alimentar de pessoas 

em situação de insegurança alimentar e nutricional; 



 

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; e 

V - compra institucional: compra da agricultura familiar, por meio de chamamento 

público, para o atendimento de demandas de gêneros alimentícios ou de materiais 

propagativos, por parte de órgão comprador e, nas hipóteses definidas pelo Grupo 

Gestor do Programa Alimenta Brasil, para doação aos beneficiários consumidores. 

(BRASIL,2021). 

 

O Ministério da Cidadania (2022) esclarece quem pode participar do programa. Os 

beneficiários consumidores: pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional - 

indivíduos atendidos pela rede socioassistencial, rede pública de ensino ou de saúde, pelos 

equipamentos de alimentação e nutrição, que estejam em estabelecimentos prisionais ou em 

unidades de internação do sistema socioeducativo; os beneficiários fornecedores: agricultores 

familiares, empreendedores familiares rurais e demais beneficiários que atendam aos requisitos 

previstos no art. 3º da Lei nº 11.326/2006; as organizações fornecedoras: cooperativas e outras 

organizações que detenham a Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Agricultura 

Familiar - Pronaf - DAP Especial Pessoa Jurídica ou documentação definida pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento; as unidades recebedoras: organizações formalmente 

constituídas que recebem os alimentos e os fornecem aos beneficiários consumidores; e, os 

órgãos compradores: órgão ou entidade da administração pública, direta e indireta, da União, 

dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. 

As regras do Alimenta Brasil são definidas por um Grupo Gestor (GGPAB), formado 

por representantes do Ministério da Cidadania, do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, do Ministério da Economia e do Ministério da Educação. O programa é 

executado por estados, DF e municípios, em parceria com o Ministério da Cidadania, e pela 

Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). (MINISTÉRIO DA CIDADANIA, 2022). 

Diante desse contexto, percebe-se que o investimento na agricultura familiar pode 

melhorar a produção e distribuição de alimentos para mercados locais e regionais, a distribuição 

de renda, auxiliar na preservação da biodiversidade, contribuindo assim para reduzir a PDA e 

estabilizando a segurança alimentar.   

CONCLUSÕES   

A forte relação do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) com os bancos de 

alimentos pode reforçar seu importante papel no cenário de redução da perda e do desperdício 



 

de alimentos (PDA). O banco de alimentos é uma iniciativa que tem por finalidade combater a 

fome e a insegurança alimentar através da arrecadação de doações de alimentos que seriam 

desperdiçados ao longo da cadeia produtiva. Atuam como captadores, receptores e 

distribuidores de alimentos que são provenientes de doações dos setores públicos e privados. 

Esses alimentos são direcionados a instituições sócio assistenciais, educacionais, de saúde, 

dentre outras.  

Relacionando o PAA e o banco de alimentos, o PAA foi criado em 2003 pelo Governo 

Federal para promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar. O programa 

compra atua comprando os alimentos produzidos pelos agricultores familiares e os doa para as 

pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional que são atendidas pela rede 

socioassistencial, pelos equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional e pela rede 

pública e filantrópica de ensino.  

Um dos exemplos apresentados no presente trabalho foi o banco de alimentos da 

CEASA/RJ, considerados equipamentos de segurança alimentar e nutricional responsáveis pela 

captação de alimentos para doações em suas unidades. Atuam na arrecadação, processamento 

e distribuição de alimentos doados por produtores e comerciantes que não foram 

comercializados, porém estão em perfeitas condições para serem consumidos. Sendo a CEASA 

/RJ a gestora do PAA no estado do Rio de Janeiro desde 2013, trabalha com a aquisição mensal, 

durante um ano, da produção desses agricultores tendo como base uma tabela de preços fixos, 

o que permite que o produtor tenha um planejamento orçamentário mais eficiente e uma 

diversidade na produção.  

Diante do exposto, percebe-se que o PAA tem papel importante para a redução da perda 

e do desperdício de alimentos bem como com a promoção da segurança alimentar e nutricional. 
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