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Conclusões

Avaliar a contribuição do PAA no semiárido pernambucano e construir modelo

de avaliação para o PAE no Chile, verificando o fortalecimento da inclusão

produtiva e social dos agricultores familiares e campesinos assistidos pela

ATER, bem como avaliar o impacto nos avanço da segurança alimentar e

indicadores de saúde e educação dos beneficiários.

Para avaliação dos impactos, será utilizado o Método Não Experimental ou de
Seleção Não Aleatória, com Regressão Linear. Tal escolha deve-se ao fato de o
programa estar em curso e não ter ocorrido aleatorização - visto que a demanda
é incentivada, para a seleção dos beneficiários.

Os dados coletados para os grupos tratados e controle serão coletados das
mesmas fontes - DAP, SisPAA, cadastros de entidades, agricultores e
alimentandos – e são acessíveis ao IPA no caso do PAA e a Universidad de
Chile no caso do PAE, obtendo-se, pois, as informações antes e após a
execução anual de cada proposta cadastrada do Programa.
Indicadores de impacto:

Incremento derenda;
Nível de tecnificação dos sistemas produtivos  
Desempenho escolar de alunos de escolas municipais  
IMC das crianças de creches atendidas;

Grupos de Tratamento e Controle:
Tratamento 1: agricultores fornecedores, sendo a amostra aleatorizada, em  
municípios, cuja amostra também será aleatorizada;
Controle 1: agricultores não fornecedores, cuja amostra em tamanho  
semelhante ao tratado, será aleatorizada, dentro do cadastro do Programa;
Tratamento 2: alimentandos de escolas municipais e creches beneficiárias  
que recebem refeições com alimentos doados pelo Programa;
Controle 2: alunos de escolas municipais e creches não beneficiárias pelo  
Programa, nos mesmos municípios dos tratados

A agricultura familiar e campesina é hoje reconhecida como um segmento
muito importante para o desenvolvimento social, econômico, ambiental e cultural
das comunidades rurais. A oferta de alimentos por esse segmento ocupa
posição relevante no abastecimento, contribuindo com cerca de 70% do feijão,
84% da mandioca, 54% da bovinocultura de leite, 58% dos suínos, 49% do
milho e 40% das aves e ovos (MDA/2006).

No tocante à ocupação das terras cultivadas, dados do IBGE apontam a
agricultura familiar ocupando mais de 84% dos imóveis rurais e presente em
mais de 4,1 milhões de estabelecimentos, respondendo por 40% do valor bruto
da produção agropecuária e 80% das ocupações produtivas na agropecuária
brasileira (MDA /SAF, Perfis Agroindustriais Para a Agricultura Familiar, Brasília,
2006). Em Pernambuco mais de 80% das propriedades rurais funcionam com
base no controle e participação do trabalho dos membros da família, ou seja,
com base na produção familiar, alcançando cerca de 275.000 propriedades.

No entanto, apesar do potencial demonstrado, a agricultura de base familiar
apresenta uma defasagem tecnológica, salvo exceções, em relação à agricultura
tradicional, o que compromete os ganhos de produção e produtividade, fato
também abordado por Albiero (2015), pois são detentores de pequenas áreas, e
consequentemente necessitam de tecnologias (de produção e manejo) que
visem aproveitar melhor a terra. Além disso, é importante ressaltar que a
comercialização da produção trata-se de um gargalo determinante para a
estagnação da atividade, principalmente no nordeste brasileiro, onde o histórico
das organizações de produtores (associações, cooperativas, etc), à despeito dos
esforços empreendidos, têm sido irrelevantes para reverter esse quadro, pois
geralmente o escoamento da produção é feita por “atravessadores” ou
intermediários locais (Dias et al.,2013).

Nos últimos anos verificaram-se avanços muito relevantes nas políticas
públicas, principalmente no que tange ao atendimento das demandas mais
urgentes, como a água para consumo humano, o crédito do PRONAF, o
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o PNAE, além dos programas de
transferência derenda.

A comercialização e o acesso aos mercados apresentam-se entre as s
principais dificuldades para a viabilização dos empreendimentos da AF. Diante
disso, criaram-se políticas públicas voltadas para suprir tal lacuna, tendo se
criado o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE), que, combinados constituem, uma das maiores
iniciativas de compra institucional de alimentos do mundo, e priorizam a
aquisição de alimentos produzidos por agricultores familiares.

Curso: Formação para Qualificação do
PAA/PAE com Carga horária de 160
horas

• Abertura e nivelamento do
conhecimento: (8horas)

• Boas Práticas, Conservação e
Armazenamento de Alimentos
(16 horas)

• Resgate dos alimentos
tradicionais e sua introdução
nas dietas (16 horas)

• Práticas: 16 horas
• Práticas agroecológicas e

conservacionistas para
agricultores familiares do
semiárido (24 horas)

• Uso de defensivos naturais
para prevenção e combate às
pragas e doenças da
agricultura (16 horas)

• Práticas de Campo: 32 horas
• Empreendedorismo na

Agricultura Familiar (16 horas);
• Visitas a agroindústrias

familiares e organizações (8
horas)

• Avaliações e
Encaminhamentos (8 horas)

• Fortalecimento da agricultura familiar e campesina, amparado na maior
tecnificação dos sistemas produtivos e inserção nos mercados da
produção;

• Acesso a refeições, através de entidades socioassistenciais cadastradas,
pelas pessoas em situação insegurança alimentar e nutricional;

• Melhoria da dieta das pessoas cadastradas, em face da disponibilização
às entidades de alimentos diversos e seguros, produzidos localmente;

• Maior organização da produção para a comercialização, em face do aporte
de assistência técnica e extensão rural (ATER)

• Geração de ocupação e renda no campo;
• Promoção do desenvolvimento local
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