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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo caracterizar o perfil dos produtores rurais que 

comercializam na Ceasa Regional de Patos de Minas. Em termos metodológicos, a pesquisa 

pode ser caracterizada como qualitativa e quantitativa. Por um lado, a pesquisa qualitativa 

objetiva investigar e caracterizar o perfil socioeconômico dos agricultores da Ceasa- Patos de 

Minas. Por outro lado, na pesquisa quantitativa, serão utilizadas técnicas estatísticas para uma 

maior descrição dos dados obtidos. Esta pesquisa tem relevância a partir do momento em que 

traz dados socioeconômicos dos produtores que comercializam na Central Regional de 

Abastecimento de Patos, que são caracterizados por fazerem parte da agricultura familiar, 

podendo estes dados serem utilizados para futuros estudos sobre a temática em questão e 

também para a criação de políticas públicas voltadas para este público. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

Com o desenvolvimento urbano do Brasil, novas estratégias de comercialização dos 

produtos agrícolas foram sendo delineadas. As Centrais de Abastecimento, popularmente 

conhecidas como Ceasas, tem por finalidade concentrar a comercialização de 

hortifrutigranjeiros à nível de atacado oriundos de diversas regiões do país.  

Conforme Lima (2015), a criação das Centrais de Abastecimento no país ocorreu a 

partir de experiências internacionais. Apesar de ser um modelo que não é recente, foi 

estabelecido nos anos 1970, juntamente com o I Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), 

observa-se que há limitações de estudos que retratem experiências locais, como no caso do 

município de Patos de Minas, no estado de Minas Gerais. 

No dia 14 de novembro de 1985 foi criada a Central Regional de Abastecimento de 

Patos de Minas, através da Lei Ordinária 2084 de 1985, sendo esta gerida pelo município e 

tendo a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento a frente de sua direção. 

Estas instituições tem por finalidade facilitar o escoamento da produção de pequenos e 

médios produtores, visto que, sem estes espaços, os mesmos seriam reféns de atravessadores, 

e certamente as mercadorias chegariam ao consumidor final com um preço elevado. 

A Ceasa Regional de Patos de Minas tem como uma de suas principais funções atuar 

no abastecimento do município e de toda a região. Tendo isto em vista e tudo que já foi citado, 

vê se a importância desta instituição e a quantidade de agentes envolvidos, contudo, há uma 

grande variedade de dados que podem ser mensurados podendo se tornar objetos de estudos 

futuros, e também, ferramentas para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para o 

abastecimento da população e melhorias na vida daqueles que vivem da “terra”. 

Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo: caracterizar o perfil dos 

produtores rurais que comercializam na Ceasa Regional de Patos de Minas. 

 

2- MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para alcançar os objetivos propostos no presente trabalho, a pesquisa pode ser 

caracterizada como qualitativa e quantitativa. Por um lado, a pesquisa qualitativa objetiva 

investigar e caracterizar o perfil socioeconômico dos agricultores da Ceasa- Patos de Minas. 



  

Por outro lado, na pesquisa quantitativa, serão utilizadas técnicas estatísticas para uma maior 

descrição dos dados obtidos. Por fim, as visitas para realização da pesquisa de campo, 

ocorrerão junto à Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente em busca de 

informações registradas em seu acervo pessoal. A pesquisa é do tipo estudo de caso, pois 

objetiva-se conhecer o perfil da comercialização da agricultura familiar na Ceasa de Patos de 

Minas/ MG. Os dados serão coletados por meio de registros do banco de dados da Ceasa, bem 

como, dados da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Infraestrutura Rural e Desenvolvimento 

Sustentável. 

 

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A criação das Ceasas no Brasil foi estabelecida a partir da busca de modelos 

organizacionais existentes em outros países. A referência de então foi a dos Mercados de 

Abastecimento da Espanha, um modelo que tinha uma natureza pública da gestão do sistema, 

mas a operacionalização comercial sendo privada (DAMBORIARENA, 2001). Nas Centrais 

de Abastecimento não há interferência do governo na negociação e formação de preços, este é 

apenas responsável pelo gerenciamento do espaço e das atividades, como num condomínio 

(LOURENZANI; SILVA, 2004). 

Estes espaços são de suma importância para garantir o abastecimento alimentar de 

diversas regiões por concentrarem a comercialização de produtos hortifrutigranjeiros, 

garantindo que os comerciantes tenham acesso facilitado aos produtores, que por sua vez 

podem escoar suas mercadorias diretamente, sem interferência de atravessadores. 

Dentre os usuários das Centrais de Abastecimento, podemos destacar os agricultores 

familiares como os mais importantes, visto que, mesmo com pequenas propriedades, os 

mesmos geram  70% da produção de alimentos no Brasil e por mais de 13 milhões de vagas 

de emprego ocupadas (GUADAGNIN, 2012). 

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS (2015) explica 

que agricultura familiar é a forma de produção onde há predominância de interação entre 

gestão e trabalho. Ainda completa que, são os agricultores familiares que gerenciam o 

processo produção, utilizando o trabalho familiar com diversificação. Em caráter excepcional, 

podendo complementar o processo com trabalho assalariado.  



  

 Há bastante diversidade nas atividades desenvolvidas pelos agricultores familiares. 

Na área de alimentos existem produtores de carne, verduras, frutas, hortaliças e também 

artesanatos e turismo. Segundo Guadagnin (2012), os principais alimentos produzidos são o 

milho, o feijão, a mandioca, o leite, frutas e hortaliças. 

Mesmo com este grande impacto que os agricultores familiares têm na economia do 

país e na alimentação da população, uma grande parcela possui dificuldades econômicas e 

sociais, por não possuírem o ensino fundamental e nem conhecimento técnico. 

Buscando sanar essas dificuldades e incentivar o desenvolvimento humano e regional, 

alguns programas governamentais foram criados, com destaque para produção de alimentos 

para populações em situação de insegurança alimentar e comercialização. Nesse sentido, 

destacam-se o PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), O 

PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) e O PNAE (Programa Nacional de Alimentação 

Escolar). 

 

4- CONCLUSÕES 

 

É notória a importância social e econômica das Ceasas por facilitarem a comunicação 

entre produtores e comerciantes que necessitam dessas mercadorias para os seus comércios. 

Ademais, destaca-se a importância da agricultura familiar para a economia local e para a 

segurança alimentar do país, de acordo com dados governamentais, mais de 70% dos gêneros 

alimentícios são produzidos pelos agricultores familiares (FAO, 2014). Desse modo, a 

pesquisa justifica-se também pela relação que essa categoria de atividade econômica tem com 

o desenvolvimento rural, além do compromisso histórico e cultural que é estabelecido pelo 

conjunto de atividades desenvolvidas no campo. 

Esta pesquisa tem relevância a partir do momento em que traz dados socioeconômicos 

dos produtores que comercializam na Central Regional de Abastecimento de Patos, podendo 

estes dados serem utilizados para futuros estudos aprofundados sobre o tema, e também para a 

criação de políticas públicas voltadas para este público. 
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