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Resumo  
O presente texto objetiva discutir a implementação do Programa de Aquisição de Alimentos 
(PAA) no Território Rural do Noroeste paulista. Procurou-se identificar os projetos executados 
e em vias de execução no referido território, identificando os municípios, as organizações da 
agricultura familiar (associações e cooperativas de agricultores familiares) e o número de 
agricultores familiares apoiados pelo programa. Para tanto, utilizamos informações de fonte 
secundária cedidas pelo Escritório de Desenvolvimento Rural de Jales e dados obtidos no Portal 
da Transparência Pública do PAA e no Censo Agropecuário de 2006. 
 
Palavras-chave: PAA. Agricultura Familiar. Desenvolvimento Rural. Território Rural 
do Noroeste Paulista. 

 

Introdução 

 

Neste artigo, visamos apresentar alguns resultados e reflexões empreendidas na 

execução do projeto de pesquisa em nível de mestrado, intitulado “Políticas Públicas, 

Agricultura Familiar e Desenvolvimento Territorial no Noroeste Paulista”, financiado 

pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). O objetivo 

geral do estudoé analisara implementação de três programas de apoio a agricultura 

familiar no Território Rural do Noroeste paulista, quais sejam: o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), o Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos 

Territórios Rurais (PDSTR).  

Neste texto, especificamente, analisaremos a implementação do PAA nos municípios 

que compõe o Território Rural do Noroeste paulista (Mapa 1), identificando os projetos 

vinculados ao programa, e a abrangência de suas ações para a agricultura familiar. 
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Dentre os procedimentos metodológicos adotados na pesquisa, destacamos aqueles que 

contribuíram para a elaboração deste texto, quais sejam: o levantamento bibliográfico e 

documental sobre o PAA, e as políticas de desenvolvimento rural no Brasil; o 

levantamento de dados em fontes secundáriaspara caracterizara agricultura familiar e o 

PAA, nos sites do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e no Portal da 

Transparência Pública do PAA1, e o levantamento de informações sobre as organizações 

de agricultores familiares junto ao Escritório de Desenvolvimento Rural (EDR)2 de 

Jales. 

O texto está divido em quatro partes, além desta introdução e das considerações finais. 

No item a seguir, apresentamos algumas características operacionais do PAA e sua 

trajetória, desde o ano de 2003. Em seguida, pontuamos algumas características da 

agricultura familiar no Território Rural do Noroeste paulista. Nos dois últimos itens 

discorremos sobre a implementação do PAA e os seus resultados, abordando a sua 

abrangência em termos espaciaise de número de agricultores familiares (AF) apoiados 

pelo programa na área de estudo. 

 

PAA: a criação de um mercado institucional para a agricultura familiar 

 

O Programa de Aquisição de Alimentos constituiu-se em uma das políticas especificas 

do governo Lula, tendo continuidade no atual governo Dilma Rousseaff (2011-2014). 

Este programa foi concebido como uma das políticas estruturantes, componentes do 

Programa Fome Zero, tendo o duplo caráter de política agrícola e política de segurança 

alimentar3.  

Desse modo, as ações do PAA estão voltadas para estimular e fortalecer a agricultura 

familiar, por meio da aquisição direta de produtos agrícolas deste segmento. Portanto o 

programa materializa a criação de um canal oficial para a comercialização da produção 

agrícola da agricultura familiar4, e distribuir os produtos às instituições que atendem a 

população em situação de insegurança alimentar (DELGADO et. al., 2005) (MATTEI, 

2007). Além de formar estoques estratégicos de alimentos, contribuindo para a 

regulação de preços de produtos agrícolas componentes da cesta básica.O PAA foi 

instituído pelo artigo 19 da Lei nº 10.696, de 02 de julho de 2003, vindo a ser 

regulamentado pelo Decreto nº 6.447, de 07 de maio de 2008. O programa é gerido 

nacionalmente por um conselho gestor interministerial, envolvendo os seguintes 
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ministérios: Ministério da Fazenda (MF), Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão (MPOG), Ministério da Educação (MEC), Ministério do Desenvolvimento 

Agrário(MDA) e Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), sob a 

coordenaçãodo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), que tem as seguintes 

atribuições: 
1. Sistematização de aquisições de produtos agropecuários e da 
definição dos preços respectivos de acordo com a lei de criação do 
programa. 
2. Definição das regiões prioritárias para implementação do programa. 
3.Condições de doação dos produtos adquiridos a beneficiários 
enquadráveis em situação de risco alimentar. 
4. Condições de venda dos produtos adquiridos. 
5. Outras medidas necessárias à operacionalização do programa. 
(DELGADO et. al., 2005, p. 16). 

 

A operacionalização das ações do PAA até o ano de 2005 estava a cargo exclusivo da 

Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB5) e do MDS6,por meio da Secretaria 

Nacional de Segurança Alimentar (SESAN). A partir de 2006, o MDA também passou a 

oferecer aporte financeiro ao programa7.  

O programa possui quatro modalidades, com algumas ações especificas e exigências 

previstas em cada modalidade a exemplo do teto limite por agricultor. A 

operacionalização do programa recai em sua maior parte sobre a CONAB, cabendo ao 

MDS aportar a maior parte do orçamento do programa, conforme pode ser constatado 

no quadro 1. Segundo Brasil (2010a) entre 2003 e 2010 o MDS arcou com 88% dos 

recursos aplicados no programa e o MDA com 12%. 

Em relação a trajetória do PAA (2003 até o momento atual) é importante destacar a 

evolução dos recursos gastos com o programa e o número de beneficiários8, conforme 

se verifica na tabela 1. 
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Quadro 1. Modalidades, aspectos operacionais e valores do PAA em 2012. 
Modalidades Ação/Funcionamento Origem/ 

recurso 
Execução Limite 

anual 
CPR-Doação 
Compra da 
Agricultura 
Familiar com 
doação 
simultânea 

Nesta modalidade as organizações da agricultura familiar encaminha um projeto de participação no PAA (contado com auxilio da 
CONAB).  Neste projeto, devem constar os agricultores familiares envolvidos, as entidades contempladas com os alimentos, os 
tipos de produtos e quantidades a serem entregues etc. Aprovada a proposta a organização emite uma Cédula de Produto Rural 
(CPR), e partir de então está habilitada a fornecer os alimentos diretamente as entidades, que podem ser creches, escolas, abrigos, 
hospitais, entidades sócio-assistenciais que fornecem refeições a pessoas em vulnerabilidade social, restaurantes populares, 
cozinhas comunitárias, bancos de alimentos, entre outros. Dentre os alimentos adquiridos nesta modalidade, há grande variedade, 
podendo-se adquirir alimentos in natura, processados ou industrializados, sendo que os alimentos produzidos de forma 
agroecológica tem acréscimo de 30% do valor estipulado pelo PAA. 
Esta modalidade também pode ser operada junto aos governos estaduais e municipais, que igualmente as organizações da 
agricultura familiar podem encaminhar propostas de participação no programa, nos mesmos moldes das organizações da 
agricultura familiar. Para tanto, os governos estaduais e municipais devem oferecer também aportes financeiros nos projetos (que 
são selecionados pelo MDS). No caso dos municípios, os convênios estabelecidos com MDS, conhecidos também como PAA 
Municipal, a contrapartida varia de 2 a 40%, dependendo do porte e localização do município (em área prioritária de ação do 
programa ou não).  
Nas parcerias com governos estaduais e municipais os alimentos são entregues a uma Central de Distribuição da Região, que 
direciona os alimentos as entidades listadas nas propostas de participação ao programa, que preferencialmente devem ser 
indicadas pelos Centros de Referência de Assistência social (CRAS). Outra especificidade dos convênios do PAA com governos 
estaduais e municipais, é que admite-se a aquisição de alimentos de produtores não-organizados em associações ou cooperativas. 

MDS CONAB, 
Governos 
estaduais e 
municipai
s 

R$4,5 
mil 

CPR-
Estoque 
Apoio a 
Formação de 
Estoques pela 
Agricultura 
Familiar 

Por esta modalidade adquire-se alimentos durante a safra e sua distribuição ao longo do ano no mercado convencional, ou 
direcionada a estoques públicos. Os projetos de formação de estoques são celebrados entre a organização da agricultura familiar e 
a CONAB da região, em que é firmado um contrato que deve ter como prazo máximo de 12 meses de entrega do produto. Além 
do teto de R$8 mil produtor/ano. O contrato entre a organização da agricultura familiar e a CONAB não pode exceder R$1,5 
milhões. O convênio é firmado desde que haja a possibilidade de formação de estoque de algum produto. 

MDS e 
MDA 

CONAB R$8 mil 

CDAF 
Compra 
Direta da 
Agricultura 
Familiar 

Esta modalidade está voltada para a aquisição de alimentos para a composição de cestas básicas que são distribuídos a grupos 
populacionais ou para a formação de estoques públicos. Além de visar a segurança alimentar, a aquisição de alimentos por esta 
modalidade objetiva regular os preços de alimentos. Os alimentos adquiridos por esta modalidade são: arroz, farinha de mandioca, 
feijão, milho, sorgo, trigo, leite em pó integral, farinha de trigo e castanha de caju. Nesta modalidade não há necessidade do 
produtor estar vinculado a alguma organização da agricultura familiar. 

MDS e 
MDA 

CONAB R$8 mil 

PAA Leite 
Incentivo à 
Produção e 
Consumo de 
Leite  

Visa ampliar o consumo de leite para famílias que se encontram em situação de insegurança alimentar. Esta modalidade se 
circunscreve a área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), que além da referida região 
envolve o norte de Minas Gerais (totalizando 1.400 municípios). Os convênios dessa modalidade são firmados entre o MDS e 
governos estaduais e municipais. Os produtores de leite não podem ter produção superior a 100 litros diários. O leite adquirido por 
esta modalidade do PAA é distribuído para crianças e idosos de baixa renda das referidas localidades.  

MDS MDS R$9 mil 

Fonte: MDS – disponível em: <htpp://www.mds.gov.br>; BRASIL (2010a e 2010b). Org.: Flávio de Arruda Saron. 
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Tabela 1. Evolução do PAA: recursos gastos com a aquisição de alimentos e 

número de famílias de agricultores beneficiados. 

Ano Recursos aplicados -
PAA (em milhões R$)   AF fornecedores do PAA 

2003 144,92 42.077 
2004 180,00 68.576 
2005 333,06 87.292 
2006 492,09 147.488 
2007 461,06 138.900 
2008 509,47 168.548 
2009 591,03 137.185 
2010 680,75 155.166 
Total 3.392,38 945.232 
Fonte: Brasil (2010a), MDA. Org. Flávio de Arruda Saron. 

 

Houve significativa ampliação no volume de recursos aplicados no PAA. Em 2003, 

foram aplicados R$144,92 milhões no programa, beneficiando a 42.077 agricultores 

familiares. No ano de 2010, o volume de recursos empregado no programa foi de 

R$680,75 milhões e o número de agricultores familiares que forneceram alimentos foi 

de 106 mil. Neste intervalo (2003-2010) foram empregados R$3.392,38 bilhões. 

Comparando-se o ano de 2003 ao de 2010, os recursos destinados ao programa e o 

número de famílias beneficiadas ampliaram-se em 469,74% e 368,77%, 

respectivamente.  

Pela tabela 1, observa-se que o aumento de recursos é acompanhado pela incorporação 

de novos agricultores ao programa, embora o crescimento do número de agricultores 

seja menor, comparando-se a ampliação do volume de recursos9. O que faz com que o 

PAA siga uma trajetória diferente do PRONAF10. 

Esta afirmação é sustentada pela distribuição dos recursos do programa entre as regiões 

do Brasil. Entre 2003 e 2009 foram aplicados na região Nordeste 51% dos recursos do 

PAA, ao passo que para as regiões Sul, Sudeste, Norte e Centro-Oeste destinaram-se 

22%, 20%, 5% e 2% dos recursos do programa, respectivamente (BRASIL, 2010a). 

Em relação a distribuição dos recursos do PAA entre as suas modalidades, a modalidade 

CPR-Doação foi responsável pela maior parte da aplicação dos recursos do programa, 

entre 2003 e 2010 (BRASIL, 2010a). Esta é também a modalidade com maior 

abrangência geográfica do país, presente na maioria dos municípios em que há projetos 

do PAA, em razão de  
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[...] permitir aquisição ao longo de todo o ano e contemplar maior 
diversidade de produtos (frutas, legumes, verduras, carnes, doces, 
peixes, produtos regionais e de extrativismo etc.), ou seja, a 
participação do agricultor pode ocorrer com a movimentação dos 
produtos que ele já dispõe e que tradicionalmente cultiva em sua 
propriedade, valorizando os produtos locais. (VIANA; VIEGAS, 
2009, p.150). 

 
O PAA vem ampliando a sua capilaridade de forma paulatina. No ano de 2010 o 

programa estava presente em 2.300 municípios. Entretanto, a abrangência espacial do 

programa ainda é pequena se comparada ao PRONAF, que está presente em 97,25% dos 

municípios do país11. No caso do PAA somente 41,34% dos municípios do país contam 

com algum projeto do programa (BRASIL, 2010a). 

No que se refere ao número de agricultores familiares atendidos pelo PAA, nota-se que 

o programa também tem atuação restrita. Segundo o documento Brasil (2010a), em 

média foram beneficiados cerca de 118 mil agricultores familiares por ano pelo PAA, o 

que representa apenas 3,29% do número de agricultores familiares do país. A título de 

exemplo comparativo, o PRONAF abrange um universo de 40% das unidades 

familiares do país, de acordo com Grisa et. al. (2010). 

Além do número pouco expressivo de agricultores familiares contemplados pelo PAA, 

uma outraproblemática que o programa tem apresentado é o perfil de agricultor familiar 

que o programa tem beneficiado (e o perfil do agricultor que o PAA não tem 

contemplado, ou contemplado em número reduzido), conforme destaca Grisa et. al. 

(2011). O programa, desde o início estabeleceu como público prioritário no universo da 

agricultura familiar, os segmentos mais pobres (principalmente para os agricultores 

assentados). Entretanto, o que vem ocorrendo é justamente o contrário, ou seja, os 

segmentos mais capitalizados, a exemplo do PRONAF, é que tem canalizado para si os 

recursos do programa. 

De acordo com os dados apresentados no documento Brasil (2010a), no ano de 2009, 

89,73% dos agricultores que participavam do PAA eram agricultores familiares 

convencionais e apenas 7, 68% eram agricultores familiares assentados. Além disso, 

68% dos beneficiários do PAA eram provenientes dos antigos Grupos C, D e E do 

PRONAF (atual Grupo AF, veja os quadro 3, 4 e 5 sobre os grupos do PRONAF) 

“enquanto assentados, pescadores artesanais, agroextrativistas, quilombolas, indígenas e 



 
 

7 
 

trabalhadores sem terra respondiam por apenas 10,27% do acesso ao programa (GRISA 

et. al., 2011, p. 39). 

Sobre esta problemática, Grisa et. al. (2010 e 2011) infere que determinadas regiões 

rurais, ou segmentos de agricultores familiares reúnem condições mais favoráveis para 

participarem do PAA. Dessa forma, os autores concluem que: 

 
Deve-se ponderar também que o PAA exige elevada contrapartida em 
termos de organização social e que nem todas as organizações de 
agricultores são capazes de responder imediatamente a essa 
necessidade. O programa se expressa nos locais em forma de rede, 
interligando unidades familiares de produção e estas com associações 
e cooperativas, poder público, entidades sociais e famílias 
beneficiadas e todos com instâncias estaduais e com a estrutura 
nacional do programa. Esse arranjo requer um conjunto não 
desprezível de recursos humanos e materiais das organizações 
proponentes, conjunto este que não está presente em todas as 
organizações sociais, agravando-se possivelmente à medida que o 
nível de pobreza dos associados se acentua. Por conseguinte, onde o 
PAA teria maior relevância e retorno social é exatamente onde 
apresenta as maiores dificuldades de operacionalização (GRISA et. 
al., 2011, p.40). 

 
Estes resultados mostram que a condução do PAA exige avaliações e aperfeiçoamentos 

contínuos, e de certa forma, isto tem sido feito pelo governo federal ao promover 

seminários de avaliação do programa.  

A despeito das limitações operacionais do programa, e abrangência modesta os 

estudiosos do programa qualificam os resultados do PAA como importantes.Dentre os 

seus aspectos favoráveis se destacam:  

1) o compartilhamento na gestão do programa entre vários ministérios, a introdução de 

princípios como o controle social nas políticas públicas (mesmo que isto não se efetue 

de forma plena) tem dado transparência e legitimação ao PAA (PORTO, 2009).  

2) a elevação no preço de alguns itens produzidos pela agricultura familiar, decorrentes 

da ampliação da sua demanda. Muitas vezes apenas a divulgação da aquisição de 

produtos da agricultura familiar é suficiente para elevar a cotação de alguns produtos, 

mesmo que na prática não venha a ocorrer a aquisição de tais produtos, conforme 

evidencia Delgado et. al. (2005). Não obstante, na prática também os preços pagos pelo 

PAA por gêneros alimentícios podem ser superiores ao comercializado no mercado 

local, o que tem contribuído para o fortalecimento da produção familiar (HESPANHOL, 

2008 e 2009). 
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3) a diversificação produtiva, com a criação de demanda institucional por produtos que 

outrora tinham mercados restritos. O que tem contribuído para a manutenção de hábitos 

alimentares locais/regionais, e principalmente o acesso a alimentos em quantidade e 

qualidade para grupos populacionais em situação de insegurança alimentar (PORTO, 

2009), (HESPANHOL, 2008 e 2009). 

4) os efeitos do programa não têm sido apenas econômicos, a garantia na 

comercialização da produção agrícola e o estímulo a produção agropecuária se refletem 

também no aumento da auto-estima das famílias rurais (GRISA et. al., 2010). 

A partir da caracterização da implementação do PAA no Brasil, pretendemos analisar a 

implementação do PAA nos municípios do Território Rural do Noroeste paulista. 

 

A agricultura familiar no Noroeste paulista 

 

O Território Rural do Noroeste paulista engloba as microrregiões geográficas de 

Fernandópolis e Jales, além de outros dois municípios que pertencem a microrregião de 

Votuporanga, conforme apresentado no mapa 1.  

A ocupação efetiva do Noroeste paulista, ocorre a partir da década de 1930, quando a 

economia cafeeira se encontra em profunda crise, e perde importância no cenário 

econômico nacional. A partir de então, um dos negócios que ganham expressividade é o 

desenvolvimento de projetos imobiliários voltados a colonos provenientes de áreas de 

ocupação mais antiga, onde havia o pleno desenvolvimento da cafeicultura (MONBEIG, 

1984). 

Estes projetos imobiliários impulsionaram o povoamento do Noroeste paulista, por meio 

da colocação de grande contingente de ex-colonos da cafeicultura em pequenas e 

médias propriedades rurais possibilitada pela expansão da ferrovia (Estrada de Ferro 

Araraquarense - EFA). 

Com o estabelecimento dos colonos de regiões mais antigas de São Paulo, somada aos 

imigrantes nordestinos que também se estabeleceram no Noroeste paulista, ocorre o 

desenvolvimento da agricultura baseada em cultivos como: arroz, feijão, milho, 

amendoim, algodão, café. Além da pecuária leiteira e de corte (PERINELLI NETO et 

al, 2010), (LOCATEL, 2004). 
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A partir de meados da década de 1970 e, principalmente, no decorrer da década de 1980 

a cafeicultura e outros cultivos tradicionais entram em decadência, desestruturando a 

atividade agropecuária no Noroeste paulista. A partir de então foram processadas 

grandes mudanças decorrentes da substituição de cultivos, da descapitalização de 

agricultores e do intenso êxodo rural. Estas mudanças são assim resumidas por Locatel 

(2004): 
[...] o processo evolutivo que caracteriza o espaço agrário da 
microrregião de Jales é marcado por poucas mudanças estruturais, e as 
transformações mais significativas ocorreram no nível dos produtos. 
Também, é possível observar que as transformações ocorridas 
caracterizam um processo de tecnificação em diferentes graus, ou seja, 
as novas culturas que foram introduzidas na região, como a uva, a 
laranja e a manga, apresentam técnicas mais modernas de produção, 
enquanto que as culturastradicionais continuaram sendo desenvolvidas 
com a mesma base técnica, com exceção do milho e da cana-de-
açúcar. Outro aspecto que deve ser destacado é que as transformações 
ocorridas com a evolução do setor agrário da região não foram 
suficientes para provocarem alterações expressivas nas relações de 
trabalho nem na estrutura fundiária, ficando restritas, apenas, na forma 
de produzir e de organizar a produção. Na microrregião de 
Fernandópolis, observam-se mudanças mais expressivas com a 
territorialização de capitais no setor agropecuário, com alterações 
significativas nas relações de trabalho, com uma tendência à 
concentração fundiária mais intensa, dando à agricultura um caráter 
mais empresarial que na microrregião de Jales (LOCATEL, 2004, p. 
107). 

 

As regiões de Jales e Fernandópolis conforme destacam Locatel (2004) e Carvalho e 

Kuhn (1999) apresentam diferenças quanto a estrutura fundiária, e isto reflete na 

representatividade da agricultura familiar. 

De acordo com os dados do Censo Agropecuário de 2006, a agricultura familiar detém 

76,56% (6.449) dos estabelecimentos agropecuários da MRG de Jales, ocupando 

36,14% (122.537 ha.) da área total dos estabelecimentos agropecuários Ao passo que na 

MRG de Fernandópolis os estabelecimentos agropecuários que se enquadram na 

tipologia da agricultura familiar perfazem 65,83% (2.300) e ocupam 22,08% (49.500 

ha.).  

Na MRG de Jales se destacam a citricultura, a viticultura, a sericultura e a atividade 

pecuária, enquanto que na MRG de Fernandópolis se destacam a cana-de-açúcar, a 

citricultura, a sericultura e a pecuária, de acordo com os dados do Censo Agropecuário 

de 2006.   
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A implementação do PAA no Território Rural do Noroeste paulista 

 

Até o mês de março de 2011 as oito organizações de agricultores familiares do 

Território Rural do Noroeste paulista que executaram projetos do PAA ao menos uma 

vez são descritas abaixo, conforme se verifica no quadro 212. 

 

Quadro 2. Organizações de agricultores familiares vinculadas ao PAA no 

Território Rural Noroeste Paulista até março de 2011. 
Organizações vinculadas ao PAA Município-

sede 
Data de 
fundação 

Número de 
produtores 
membros 

Associação dos Pequenos Agricultores Rurais 
Assentados Santa Rita (APPRASR) 

Populina 10/01/2002 65 

Associação dos Produtores Rurais de Aspásia 
(APRA) 

Aspásia 19/01/2006 102 

Associação dos Produtores Rurais do Bairro do 
Tanquinho (APRBT) 

Paranapuã 25/09/2002 18 

Associação Produtores Rurais do Alto do Bacuri 
(APRAB) 

Santa Fé do 
Sul 

10/01/2002 26 

Associação de Produtores Rurais “Dr. Hélio de 
Oliveira” (APRDHO) 

Santa Fé do 
Sul 

16/09/1998 115 

Associação Municipal dos Produtores Rurais de 
Santa Salete (AMPRSS) 

Santa Salete 01/04/1993 37 

Central das Associações do Município de Urânia 
(CAMU) 

Urânia 11/08/1991 85 

Cooperativa Agrícola Mista dos Produtores da 
Região de Jales (AVIRJAL) 

Jales 01/04/1993 56 

Fonte: EDR-Jales.Org. Flávio de Arruda Saron. 
 

De acordo com informações levantadas junto ao EDR de Jales, de uma forma geral nos 

municípios do Território Rural do Noroeste paulista em que há projetos do PAA (a 

maioria destes municípios encontra-se na área de abrangência do EDR de Jales), as 

associações de produtores rurais foram criadas para organizar ou administrar serviços de 

mecanização agrícola (preparo do solo, colheita, construção de terraços etc.); 

empreender a aquisição de insumos; viabilizar a oferta de cursos e palestras de interesse 

dos agricultores. Apenas a Cooperativa Agrícola Mista dos Produtores da Região de 

Jales(AVIRJAL) foge um pouco a esta regra, uma vez que foi criada para atuar na 

comercialização de uva. 

Todos os projetos do PAA implementados no Território Rural do Noroeste paulista 

enquadram-se na modalidade CPR-Doação Simultânea, operacionalizada pela CONAB. 

Portanto, couberam as associações e cooperativas de AF a organização da proposição 
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para entrega de alimentos ao PAA, ou seja, o cadastramento de entidades beneficiadas 

com os alimentos e a relação dos AF fornecedores de alimentos ao programa e os 

produtos a serem entregues. 

Os dados obtidos no Portal da Transparência Pública do PAA13, os quais foram 

organizados e apresentados na tabela 2, confrontados com as informações apresentadas 

no quadro 2 revelam que no Território Rural do Noroeste paulista as organizações 

vinculadas ao programa, são praticamente as mesmas desde o ano de 2010. As exceções 

ficam por conta da Associação dos Produtores Rurais e Empreendedores FEF Júnior 

(APRFEFJR) e da Associação de Pequenos Produtores Rurais de Santa Fé do Sul 

(APPRSF), que se inseriram no programa no ano de 2011. E da APRDHO, que entre os 

anos de 2010 a 2012 não participou do PAA. 

Na tabela 2, apresentamos os dados referentes a implementação do PAA no Território 

Rural do Noroeste paulista, quais sejam: o número de AF apoiados pelo programa e o 

volume de recursos alocados nos projetos de participação no PAA.  

 
Tabela 2. Projetos do PAA na modalidade CPR-Doação Simultâneano Território 
Rural do Noroeste paulista.  
Organizações  Período de 

execução 
AF fornecedores 
do PAA 

Valor dos 
projetos 
em R$ 

Período 
de 
execução 

AF fornecedores 
do PAA 

Valor dos 
projetos 
em R$ 

 
AMPRSS 

Out/2010- 
Out/2011 

 
18 

 
76.139,70 

Dez/2011-
Dez/2012 

 
33 

 
139.590,00 

 
APPRASR 

Out/2010- 
Out/2011 

 
14 

 
59.219,48 

Out/2011-
Out/2012 

 
24 

 
101.520,00 

 
APPRSF 

Abr/2011-
Abr/2012 

 
17 

 
71.910,00 

   

 
APRA 

   Jun/2011-
Jun/2012 

 
21 

 
88.830,00 

 
APRAB 

Out/2011-
Out/2012 

 
15 

 
63.450,00 

   

 
APRBT 

Mai/2011-
Mai/2012 

 
16 

 
67.676,15 

Jun/2012-
Jun/2013 

 
17 

 
71.904,44 

 
APRFEFJR 

   Nov/2011-
Nov/2012 

 
36 

 
148.039,77 

 
AVIRJAL 

Fev/2011-
Fev/2012 

 
29 

 
122.670,00 

Jun/2012-
Jun/2013 

 
35 

 
149.688,00 

 
CAMU 

Ago/2010- 
Ago/2011 

 
13 

 
54.989,75 

Dez/2011-
Dez/2012 

 
24 

 
101.520,00 

Fonte: Transparência pública do PAA. Disponível em: <htpp://www.conab.gov.br/>. 
Org. Flávio de Arruda Saron. 
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A Associação Municipal dos Produtores Rurais de Santa Salete (AMPRSS), 

organização proponente do projeto para entrega de alimentos no PAA, sediada no 

município de Santa Salete possui mais de um projeto do programa. Verifica-se na tabela 

2que o primeiro projeto do PAA contemplou 18 AF e recebeu R$76.139,70. No 

segundo projeto (ainda em fase de execução) o volume de recursos aplicados pelo PAA 

e o número de AF apoiados ampliaram-se na mesma proporção, ou seja, em 83,33%, em 

comparação ao primeiro projeto, apoiando 33 AF, e contando com volume de 

R$139.590,00.  

A Associação dos Pequenos Agricultores Rurais Assentados Santa Rita (APPRASR), 

sediada em Populina, mas que também conta com AF do município de Turmalina14, 

também participou com mais de um projeto no PAA. No primeiro projeto os AF 

contemplados com o programa eram somente AF assentados, contabilizando 14 AF. No 

segundo projeto (ainda em fase de execução), verifica-se que dos 24 AF fornecedores 

do programa, 10 eram AF convencionais, e 14 continuaram sendo AF assentados, sendo 

13 deles, os mesmos que integravam o grupo de 14 AF que integraram o primeiro 

projeto. Portanto, verifica-se que houve uma ampliação de 71,43% tanto no número de 

agricultores familiares contemplados quanto no volume de recursos empregados pelo 

programa. 

A Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Tanquinho (APRBT), sediada no 

município de Paranapuã, diferentemente das demais organizações que já executaram 

mais de um projeto, apresenta uma variação pouco significativa em relação ao número 

de AF contemplados pelo PAA e ao montante de recursos alocados, que praticamente se 

manteve entre o primeiro e o segundo projeto. No primeiro projeto foram apoiados 16 

AF, com um volume de R$67.676,15. No projeto seguinte (iniciado recentemente) 

serãoapoiados 17 AF, com recursos da ordem de R$71.904,44. Houve crescimento de 

5,88% no número de AF apoiados e de 6,25% no montante de recursos obtidos no 

segundo projeto, comparando-se ao primeiro. 

No município de Urânia, a Central das Associações do Município de Urânia (CAMU), 

conta com produtores rurais somente deste município. No primeiro projeto foram 

apoiados 13 AF, envolvendo um montante de R$54.989,75. No segundo projeto (ainda 

em fase de execução), o número de AF e o montante de recursos cresceu em 69,23% e 

84,62%, respectivamente, passando a apoiar 24 AF, com um montantede R$101.520,00.  
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Dentre as organizações coletivas de AF que participam do PAA, a única cooperativa é a 

AVIRJAL. Esta organização, sediada em Jales congrega AF deste município e de 

municípios próximos. A cooperativa contava com uma boa estrutura de comercialização 

de uva, mas sofreu com problemas de gestão nos anos 199015 (PETINARI, 2007) e 

(LOCATEL, 2000). No que tange aos projetos do PAA no Território Rural do Noroeste 

paulista, é a organização que envolve o maior volume de recursos do PAA e o maior 

número de AF apoiados. No entanto, a exemplo da APRBT não apresentou grande 

ampliação do número de AF apoiados nem do montante de recursos alocados entre o 

primeiro e o segundo projeto. No primeiro projeto foram apoiados 122 AF, com um 

volume de recursos da ordem de R$122.670,00, enquanto que no segundo foram 

apoiados 35 AF, com um montante de R$149.688,00. Entre o primeiro e o segundo o 

projeto o número de AF apoiados cresceu em 20,69%, e o montante de recursos em 

22,02%. 

A Associação dos Produtores Rurais de Aspásia (APRA), a APRFEFJR, a APPRSF e 

APRAB, participaram do PAA uma única vez no período compreendido entre os anos 

de 2010 e 2012. As duas primeiras organizações estão sediadas nos municípios de 

Aspásia e Fernandópolis, respectivamente, e as duas últimas em Santa Fé do Sul. O 

projeto da APRA, concluído recentemente contou com R$88.830,00, apoiando 22 AF 

(todos deste município). O projeto da APRFEFJR16(ainda em fase de execução) conta 

com 36 AF em sua maior parte do município de Fernandópolis, mas também dos 

municípios de Estrela D’Oeste, Macedônia, Meridiano e São João das Duas Pontes, e 

conta com R$148.039,77. O projeto da APRFEFJR é o segundo maior do PAA no 

Território Rural do Noroeste paulista, tanto em número de agricultores, como no 

volume de recursos envolvidos. 

A APPRSF, fundada em12 de setembro de 2001 no município de Santa Fé do Sul, se 

distingue das demais por contemplar com o PAA apenas AF assentados. A associação 

executou apenas um projeto vinculado ao PAA, apoiando 17 AF com um montante de 

R$71.910,00. Outra associação sediada neste município, a APRAB, igualmente a 

APPRSF conta com apenas 1 projeto de participação no programa, que apóia 15 AF 

(todos convencionais) com um volume de recursos de R$63.450,00. 

Apesar do crescimento do volume de recursos do PAA no Território Rural do Noroeste 

paulista, e no número de AF apoiados por este programa, a sua abrangência é pouco 
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expressiva quando se considera o elevado número de AF existentes no referido 

território. 

 

A abrangência limitada das ações do PAA no Território Rural do Noroeste 

paulista e o estímulo a diversificação produtiva 

 

O PAA beneficia um diminuto grupo da agricultura familiar, conforme constatamos nos 

documentos oficiais do programa e nas análises de Grisa et al (2010 e 2011). 

A participação das organizações de AF no PAA é bastante heterogênea no Território 

Rural do Noroeste paulista. Há organizações que contam com mais de 90% do seu 

quadro de AF participando do programa, como é o caso da APRBT, em Paranapuã. Há 

organizações em que menos de 30% do seu quadro de AF estão inseridos no programa, 

a exemplo da CAMU, no município de Urânia.  

Os dados obtidos do programa no Portal da Transparência Pública do PAA, 

confrontados com os dados da agricultura familiar, todavia, nos permite avaliar a 

abrangência das ações do programa no Território Rural do Noroeste paulista.  

Entre os anos de 2010 a 2012, o PAA alocou R$1.317.147,29 no Território Rural do 

Noroeste paulista, e celebrou 312 contratos (no total acumulado17). Os contratos tiveram 

valor médio de R$4.221,63 por produtor, bem próximo ao limite de R$4.500,00 

estabelecido na modalidade CPR-Doação. 

No referido Território, a agricultura familiar possui 9.021 estabelecimentos, de acordo 

com o Censo Agropecuário de 2006, obviamente não quer dizer que exista o mesmo 

número de agricultores. Mas foram firmados somente 312 contratos, o que equivale a 

3,5% dos estabelecimentos da agricultura familiar. Além disso, em apenas 15 dos 36 

municípios há pelo menos um agricultor que participa do PAA. Portanto, verifica-se que 

este programa tem abrangência limitada, também no Território Rural do Noroeste 

paulista. 

A título de exemplo comparativo, inspirado nas análises de Grisa et. al.(2010 e 2011) 

que compara a abrangência territorial do PRONAF e do PAA. Verifica-se que nos 

municípios do Território Rural do Noroeste paulista o PRONAF está presente em todos 

os municípios, e abrange um conjunto bem superior de agricultores familiares18,. 
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A despeito da reduzida abrangência do PAA no conjunto da agricultura do Território 

Rural, percebe-se que em relação aos AF assentados, o PAA é bem mais presente, pois 

das 35 famílias assentadas no Território Rural19, 31 AF são apoiados pelo PAA. Uma 

realidade diferenciada dos AF convencionais.  

Outro aspecto observado nos projetos do PAA é a variedade de produtos entregues 

pelos agricultores. De um modo geral, se observa que por meio dos projetos do PAA 

têm sido entregues produtos que se constituem nos principais cultivos nos municípios 

do Território Rural, como a uva e a laranja, mas também produtos que possuem 

reduzida expressividade comercial, como por exemplo ajaboticaba, o maxixe, o mele 

outros produtos. Além destes produtos mencionados, percebe-se que em todos os 

projetos são entregues olerícolas. Nesse sentido, os dados têm mostrado que há 

coerência entre a proposta do programa e os seus resultados20. 

 

Considerações finais: 

 

Os resultados do PAA no Território Rural do Noroeste paulista, assim como no Brasil 

são modestos. No referido Território, um conjunto restrito de agricultores familiares tem 

sido apoiado pelo programa.  

A partir da análise dos dados do programa no Território Rural, concordamos com Grisa 

et. al. (2010 e 2011), Hespanhol (2008 e 2009), segundo os quais os resultados do PAA, 

apesar de modestos são importantes. No estágio atual do desenvolvimento de nossa 

pesquisa temos condições de afirmar, que o PAA tem contribuído para a manutenção da 

maioria das organizações de agricultores familiares. O que por si é algo positivo, pois 

tem contribuído para revitalizar a organização social dos agricultores familiares, muito 

debilitada nos últimos anos. Além de eventualmente preparar estas organizações para 

participarem de outras políticas de desenvolvimento rural, com enfoque territorial. 

 

Notas 

                                                
1 Disponível em: <htpp://www.conab.gov.br/>. 
2O EDR é um recorte territorial definido pela Coordenadoria de Assistência Técnica e Integral para a 
organização de suas atividades. O EDR de Jales engloba 22 municípios, um a menos do que a divisão de 
Microrregião Geográfica (MRG) elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Enquanto 
que o EDR de Fernandópolis 12 municípios. Ambos os EDRs estão presentes na comissão executiva do 
Colegiado Territorial do Noroeste paulista, de acordo com Brasil (2010). Procuramos ressaltar a 
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existência dos EDRs e MRGs de Jales e Fernandópolis, em função das diferenças e semelhanças destas 
duas regiões, a principal delas, diz respeito a maior importância da agricultura familiar em Jales, 
comparada a região de Fernandópolis, onde a estrutura fundiária é mais concentrada. Sobre estas 
diferenças, consultar Locatel (2004) e Carvalho; Kuhn (1999).   
3 A despeito da prioridade dada ao combate a fome no governo Lula, o PAA não se tornou um programa 
de Estado na linguagem do Plano Plurianual, conforme aponta Delgado et. al. (2005), permanecendo o 
programa restrito a condição de ação orçamentária, o que não garante constitucionalmente a sua 
continuidade. 
4 Além do PAA, no ano de 2009 foi criado o Programa Nacional de alimentação Escolar (PNAE), por 
meio da promulgação da Lei nº 11.947/09, que instituiu a obrigatoriedade de aquisição de uma cota 
mínima de 30% dos alimentos destinados a merenda escolar serem oriundos da agricultura familiar. Os 
recursos voltados para a aquisição de alimentos para a merenda escolar são repassados aos municípios via 
Fundo Nacional de Alimentação Escolar (FNAE). Em 2010 os recursos destinados ao PNAE foram da 
ordem de R$3.034.296,00. 
5 A CONAB é vinculada ao MAPA. 
6 Os recursos disponibilizados para o MDS conduzir o PAA são oriundos do Fundo de Combate e 
Erradicação da Pobreza. 
7 A inclusão do MDA no PAA foi institucionalizada por meio do Decreto 5.873, de 15 de agosto de 2006. 
8 Os beneficiários do PAA são as famílias rurais que fornecem alimentos ao programa e as pessoas 
contempladas com o recebimento destes gêneros. 
9 O que está relacionado a elevação do teto limite por contrato na modalidade CPR-Doação, de 
R$2.500,00 na versão original do programa para R$4.500,00 por agricultor familiar/ano, e também do 
PAA Leite de R$8.000,00 para R$9.000,00 por agricultor familiar/ano, a criação de novas modalidades 
como a CPR-Estoque, a ampliação da variedade de produtos adquiridos por meio da modalidade Compra 
Direta da Agricultura Familiar (CDAF). 
10 Nos últimos anos tem ocorrido no âmbito do PRONAF a ampliação do volume de recursos alocados 
por parte do programa, e a redução do número de AF beneficiados, conforme consta em DIEESE; NEAD; 
MDA (2011). A partir destes resultados, vários autores, como Aquino (2009); Guanzirolli (2007), 
Delgado (2010), Sabourin (2007), dentre outros, têm atribuído ao programa, o mero caráter de concessão 
de crédito rural subsidiado a agricultura familiar, privilegiando os segmentos mais capitalizados, por meio 
das mudanças normativas ocorridas no âmbito do programa (ampliação do limite de renda bruta anual 
mínima para a inserção no programa). 
11 Segundo DIEESE; NEAD; MDA (2011). 
12 Não obtivemos dos EDRs de Jales e Fernandópolis os valores dos projetos, nem o número de AF 
beneficiados. 
13 O Portal da Transparência Pública do PAA fornece os dados referentes ao programa somente a partir do 
ano de 2010. 
14 A APPRASR é uma organização dos agricultores familiares estabelecida no Assentamento Santa Rita, 
localizado nos municípios de Populina e Turmalina. 
15 Segundo Petinari (2007), a AVIRJAL montou uma estrutura com câmaras frias e outros equipamentos 
para a exportação de uva de seus associados, com recursos financiados por bancos privados. Entretanto, a 
entrada em vigência do Plano Real em 1994, e a valorização da moeda nacional frente a moeda americana 
(dólar), inviabilizou este projeto, e endividou a cooperativa. É curioso, que nos projetos de participação 
da AVIRJAL no PAA, a cooperativa não comercializou uva, o que indica uma desmobilização da 
cooperativa em torno deste produto. 
16 A julgar pelo nome, esta organização tem apoio da Fundação Educacional de Fernandópolis (FEF), que 
dentre os vários cursos oferecidos, estão Agronomia e Veterinária. 
17 Pois o mesmo agricultor pode ter participado do PAA, em mais de um projeto, portanto o número de 
AF apoiados pelo programa é menor que 312. 
18 Os dados do PRONAF, como número de contratos, enquadramento dos contratos, e o volume de 
recursos por municípios, não está disponível no site do MDA, desde meados de 2010. Os dados 
apresentados foram pesquisados quando executávamos nosso projeto de pesquisa de iniciação cientifica 
no ano de 2010.No ano agrícola de 2008/2009 o PRONAF apoiou 3.577 agricultores familiares no 
Território Rural do Noroeste paulista. 
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19 Esta informação e o número de estabelecimentos da agricultura familiar no Território Rural do 
Noroeste paulista foram obtidos no site da Secretaria de Desenvolvimento Territorial, vinculada ao MDA 
e que executa no referido território, projetos ligados ao PDSTR. 
20 O estudo de Veloso (2011), realizado no município de Junqueirópolis-SP, na região de Dracena (um 
município com características parecidas aos municípios do Noroeste paulista) mostra que o PAA em 
determinadas circunstâncias pode não favorecer a diversificação produtiva, o que não ocorre no Território 
Rural do Noroeste paulista. 
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