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RESUMO 

O Assentamento Terra Vista (ATV), situado em Arataca, território Sul da Bahia, possui 

grande diversidade de frutíferas, cujo sistema de produção baseia-se nos princípios 

agroecológicos. O objetivo da pesquisa foi investigar o consumo e os processos de 

beneficiamento e comercialização das frutas existentes no ATV, através de entrevista 

semiestruturada com 40% dos líderes familiares, baseada no Diagnóstico Rural Rápido 

Participativo (DRRP). Como resultados obtidos, destacaram-se a falta de organização no 

sistema de produção e colheita: 28% não produzem as frutas que consomem, comprando 

algumas fora do ATV; o beneficiamento acontece através da transformação das frutas em 

polpa e não possuem estrutura coletiva para armazenamento. Os entrevistados não sabem o 

custo e lucro efetivo envolvidos no processo de comercialização, dificultando uma 

estimativa do preço do produto. Inferiu-se que o desenvolvimento da agricultura familiar do 

ATV depende de uma comercialização atrelada ao Programa de Aquisição de Alimentos e 

efetivas Políticas Públicas de Segurança alimentar e nutricional. 
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1 . INTRODUÇÃO  

 

O MST- Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, mais conhecido como 

Movimento dos Sem Terra é um dos movimentos sociais, fundado na década de 1980, 

simultaneamente sob emergência de vários sindicatos, partidos políticos progressistas e 

movimentos sociais no Brasil. Defende a reforma agrária, como seu principal objetivo, 

envolvendo-se com outras lutas interligadas com o processo de redemocratização 

(STÉDILE, 2005). 

. Estando inserido no MST, o Assentamento Terra Vista situado no município de 

Arataca no Território Litoral Sul da Bahia, reside 55 famílias de agricultores familiares, com 

uma importante liderança, sobrevivem da produção de alimentos e com diversidade de 

frutíferas que possibilitam a comercialização.  

Esses assentados são agricultores familiares que produzem de forma sustentável os 

alimentos, e no ATV encontra-se esse Sistema cacau cabruca, enraizada na cultura indígena, 

o termo “Cabruca” procede do dialeto tupi-guarani, originalmente “Cabroca”, Caá = mato, 

plantas em geral e Oca casa, abrigo. “Caá + Oca” construir a casa, o abrigo, para o 

cacaueiro.”  (SETENTA, LOBÃO,2012).                 

O sistema cacau cabruca que contribuiu para melhorar a qualidade de vida do homem 

no campo, conservou recursos naturais, gerou recursos financeiros e compatibilizou o 

desenvolvimento socioeconômico, estabelecendo a conservação produtiva. (LOBÃO, 

SETENTA, VALE, 2011). 

A Lei no 11.326 de 2006 define como agricultor familiar e empreendedor familiar "os 

indivíduos que praticam atividades no meio rural; não detenham mais que quatro módulos 

fiscais, ou seja, pequeno proprietário; utilizem mão de obra da própria família e tenha 

percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu 

estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo”. (SARAIVA, 

SILVA, SOUSA, 2013). 

Dentro deste contexto, Negri, Bern e Brazaca (2016), afirmam que o Brasil possui uma 

biodiversidade de frutíferas que precisa ser explorada, diante dos benefícios que esses frutos 

oferecem para a população, com estudos e informações para contribuir com o 

desenvolvimento e garantia de alimentação e saúde. No país, a Região Nordeste se destaca 

pela diversificação de frutos e apresenta grandes árvores produtoras. 
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De acordo Freitas (2013) além do Brasil ser um grande produtor de frutas tropicais 

consumidos e apreciados em todo o mundo, existe variedade de frutas exóticas que são pouco 

conhecidos e representam grande potencial para o desenvolvimento de novos produtos. 

A partir de alguns estudos com frutíferas, Giacometti (1993) declara que a diversidade 

de frutas do Brasil está representada por aproximadamente 500 espécies e concentra-se na 

Amazônia Brasileira, que possui cerca de 220 plantas produtoras de frutos comestíveis. 

Rufino (2008), afirma que diversas espécies de frutíferas pouco conhecidas estão sendo 

estudadas recentemente e estão sofrendo muitas vezes a perda de competividade e 

rentabilidade, além de restrição do cultivo em várias regiões. Porém com novas demandas e 

exigências de mercado para produtos naturais orgânicos, surge a importância de conhecer as 

propriedades nutricionais das frutíferas. Pois, em uma dieta saudável, elas desempenham um 

papel de destaque. Desde um simples prazer em consumi-la até nos benefícios à saúde, ao 

proporcionarem uma expectativa de vida, vitalidade, prevenção de doenças, devido a 

presença de vitaminas, minerais e fibras. 

De acordo com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), em 

relação ao consumo de frutas, apenas 18,2% dos brasileiros consomem a quantidade de frutas 

recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) de 400 gramas por dia. O Brasil é 

o terceiro maior produtor do mundo e mesmo assim o hábito de ingerir frutas ainda é 

preocupante (PORTAL BRASIL, 2011). 

As frutas são consideradas saudáveis e podem ser consumidas por todas as pessoas 

que busquem melhorar a sua dieta, pois elas são de origem natural e, normalmente, de baixos 

níveis calóricos e de gordura (KEPLER E FAIR, 2007). 

O Beneficiamento das frutas é de extrema importância para a comercialização, 

agrega valor ao produto e possibilita uma economia garantida para o sustento das famílias.   

Essa comercialização é efetuada em algumas regiões do Brasil principalmente na 

forma in natura em margens de rodovias, por famílias necessitadas, que coletam os frutos de 

plantas nativas pelo sistema extrativista. Dessa forma, a atividade informal se reveste de 

importância econômico-social, visto que proporciona renda adicional a essas famílias 

durante o período de colheita. Definido pelo Código Florestal Brasileiro, essas fruteiras 

poderão reconstituir a reserva legal da propriedade e serem explorada economicamente, 

como alternativa de renda na agricultura familiar (CITADIN et al., 2010). 

O direito de definir as próprias políticas, estratégias de produção, comercialização e 

consumo é apresentado como soberania alimentar, exemplos que vão sendo utilizados na 
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promoção de modelos sustentáveis, valorizando a cultura alimentar e os hábitos alimentares 

saudáveis (MARQUES, 2010). 

De acordo com o Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário –MDSA,(2017), 

as ações da Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional (SESAN), estão organizadas 

em eixos de atuação em prol da soberania alimentar: apoio à produção agrícola, 

comercialização dos produtos e o consumo, com ações de fomento à produção de alimentos, 

e ao seu auto consumo, além da organização de sistemas produtivos e inclusão produtiva da 

população rural em situação de insegurança alimentar e nutricional, voltadas as famílias que 

residem nas áreas rurais ou pertencentes a povos e comunidades tradicionais.   

O conceito de soberania alimentar defende que cada nação tem o direito de definir 

políticas que garantam a Segurança Alimentar e Nutricional de seus povos, incluindo o 

direito à preservação de práticas de produção e alimentares tradicionais de cada cultura. 

Além disso, se reconhece que este processo deva se dar em bases sustentáveis, do ponto de 

vista ambiental, econômico e social. (ABRANDH,2010). 

Uma das principais políticas de SAN- Segurança Alimentar e Nutricional é o   Programa 

de Aquisição de Alimentos – PAA, responsável por parte do escoamento da produção de 

alimentos oriundos da agricultura familiar, através da comercialização. 

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), instituído pela Lei n.º 10.696 de 

02/07/2003 é uma estratégia governamental implementada pelo governo Lula de realização 

da produção de alimentos básicos, oriunda da agricultura familiar, em defesa aos princípios 

de aquisição de alimentos, com garantia com preços mínimos, diretamente do segmento 

familiar e disponibilização dessa oferta de alimentos para atender de diferentes formas 

conforme as demandas adicionais por alimentos, criada pelas subvenções ao consumo do 

Programa Fome-Zero (Bolsa-Familiar e outros), (DELGADO et al.2008). 

Dado este contexto, o objetivo geral do presente estudo foi investigar o consumo, 

processos de beneficiamento e comercialização das frutíferas existentes no ATV-

Assentamento Terra Vista, através das políticas públicas de Segurança alimentar e 

nutricional -SAN e outras possibilidades. Assim pretende-se que este trabalho contribua com 

futuros estudos quanto a diversificar o uso, valoração e valorização para o beneficiamento 

das frutíferas do Assentamento Terra vista, servindo   como referência para outras pesquisas 

e ações. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS  

A metodologia utilizada para a construção deste artigo envolveu revisão de literatura 

(trabalho científico), pesquisa-ação e estudo realizado no Assentamento Terra Vista, 

município de Arataca – Ba. Efetivou-se-o pela técnica de entrevistas via roteiro 

semiestruturado. É parte de pesquisa de mestrado em andamento. Entendida como um 

processo dialógico de captura de dados, por meio de informações obtidas pelas respostas a 

esse roteiro de perguntas, via Diagnóstico Rural Rápido Participativo (DRRP), aplicado a 25 

lideranças. 

O DRRP é um conjunto de técnicas e ferramentas que permite que as comunidades 

façam o seu próprio diagnóstico e a partir daí comecem a autogerenciar o seu planejamento 

e desenvolvimento na organização da produção e comercialização das frutas. Desta maneira, 

os participantes podem compartilhar experiências e analisar os seus conhecimentos, a fim de 

melhorar as suas habilidades de planejamento e ação (VERDEJO, 2010). 

Foram utilizadas como ferramentas do DRRP: 

 (1) Observação participante (na primeira fase da pesquisa): cuja finalidade foi compreender 

a percepção da realidade da comunidade e criar certa confiança para compartilhar tempo 

com os comunitários; 

(2) Entrevista semiestruturada (na segunda fase da pesquisa): trata-se de uma entrevista que 

é guiada por 10 perguntas-chave determinadas anteriormente. Esta ferramenta facilita criar 

um ambiente aberto de diálogo e permite à pessoa entrevistada se expressar livremente, sem 

as limitações criadas por um questionário.  

 Foram entrevistados 60% das lideranças do sexo masculino e 40% do sexo feminino, 

no total de 25 líderes familiares, os quais expressaram livremente suas respostas através 

desse Diagnóstico.  Para conhecer o sistema de produção e colheita das frutíferas na cabruca 

e investigar o nível de consumo das frutíferas, se sistematizaram dados e informações que 

apontaram o custo de produção e se há lucro, informaram a situação atual da comercialização 

através de cooperativas, políticas públicas dando ênfase ao PAA – Programa de Aquisição 

de Alimentos, feiras livres e no próprio Assentamento Terra Vista e se identificaram as 

dificuldades existentes no processo comercial. As entrevistas aconteceram com a duração 

aproximadamente de 45 minutos para cada família, com análise da utilização de ferramentas 

do software Microsoft Excel, o que gerou gráficos   quantitativos, com avaliação dos dados 

coletados através de estatística descritiva.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

         O sistema de beneficiamento, consumo e comercialização desenvolvido pelos 

agricultores, que se processa atualmente no Assentamento Terra Vista-ATV, município de 

Arataca- Ba, esteve em sua maioria orientado para a diversificação produtiva dos alimentos 

com o principal objetivo de atender às necessidades de suas famílias. Ou seja, voltado para 

subsistência destas, conforme relatos dos assentados. 

Os resultados apresentados através do DRRP, aponta como é realizado o trabalho diário 

na produção a comercialização no Assentamento Terra Vista–ATV. Demonstrou a falta de 

organização no sistema de produção, identificou que a comunidade realiza mutirão para o 

trabalho: indicou um número de 40% da comunidade envolvida, onde 32% da relação de trabalho 

é com a participação da família (filhos, parentes) que contribuem com as atividades, mas 20% 

afirmaram que trabalham sozinhos e 8% que contratam diaristas na época de produção e colheita   

exclusivamente para o cacau.  

Tal situação no ATV é similar a um estudo feito no Assentamento novo Horizonte, 

no Ceará, que apresentou a importância da participação da família na produção dos alimentos 

como bastante representativa. Neste estudo, os maridos e os filhos são encarregados dos 

cuidados com o cultivo nos roçados e as esposas e filhas responsáveis pelo cultivo dos 

alimentos nos quintais e tarefas domésticas. É de interesse das mulheres em cultivar frutas 

e hortaliças em hortas ou canteiros nos quintais, mas na falta de conhecimento e de técnicas 

adequadas para a prática desse cultivo, afirmam que isso interfere na produção do 

assentamento, reflete diretamente nas práticas alimentares do dia a dia, pois sem 

conhecimentos específicos elas não encontram argumentos para convencer maridos e filhos 

no consumo desses alimentos, que são rejeitados por eles (FERNANDES, DUARTE,2016). 
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                                                                                                                                  Gráfico 1 

A informação obtida através do Gráfico 2, demonstra que 8% das frutas são 

armazenadas em um local específico no ATV. Os líderes informaram que possuem um 

armazém apropriado para o estoque, 24% não armazenam, utilizando-as logo em seguida ou 

em imediata comercialização, 24% acondicionam na própria residência em geladeira e 

caixas plásticas e 44% fazem o processamento de polpas e estocam em freezers. Esses frutos 

in natura, tem que estar em condicionamento adequado para manter a qualidade e com as 

propriedades organolépticas preservadas e o processamento das polpas de frutas de acordo 

as normas estabelecidas pela ANVISA, o que não foi possível constatar algumas 

desconformidades a essas normas. 

 

                               Gráfico 2 
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               Cerca de 96% dos entrevistados desconhecem o quanto gastam com a produção, 

colheita, armazenamento e transporte das frutas e que só 4% dos líderes afirmam que cada 

fruta gera uma receita, mas não sabem informar o valor dessa receita. Isso demonstra que 

falta organização com o processo de logística, necessitando de um suporte para que haja um 

controle cotidiano do valor real que gastam com o processo de produção e o que recebem 

pela comercialização. 

Merece destaque tal situação ser algo comum aos assentados, por um estudo realizado 

no assentamento em Lagoa Grande em Dourados, no Rio Grande do Sul, que sinaliza um 

grande número de produtores não terem noção do custo e da rentabilidade de suas atividades 

produtivas. Esta fragilidade na gestão de seus lotes prejudica-os, tanto na obtenção de renda 

nas atividades desenvolvidas, como para o início de novas atividades agropecuárias, visando 

à diversificação de Fontes de renda (SANGALLI et al.2014).                         

                Quanto às frutas que são consumidas pelas famílias no ATV, o GRÁFICO 3 

demonstra quais frutas são citadas pelos líderes familiares, o cacau foi citado 18 vezes, a 

banana 14 vezes, açaí 13 vezes, jenipapo, jaca e cupuaçu foram citadas 12 vezes, constatando 

que são as mais consumidas. 

               Similar ao que Miotto et al. (2011), verificaram nos lotes de famílias agricultoras 

da Cantuquiriguaçu - PR, e destacaram no estudo, que todos os agricultores utilizavam as 

frutas apenas para consumo próprio, in natura, com cautela para o potencial produtivo e de 

processamento das espécies nativas da região. 

              No entanto nesse estudo, se demonstrou que o número de famílias consumidoras de 

frutas do ATV, equivalem a grande maioria dos agricultores entrevistados. Todos se 

alimentam de alguma fruta, mesmo que não sejam todas encontradas no local para consumo. 

             O estudo revela que famílias adquirem algumas frutas que não são produzidas no 

Assentamento Terra Vista–ATV, em município vizinho: (melancia, maçã, maracujá e uva), 

demonstra que 24% compram melancia e maracujá, 24% maçã e uva e 52% dos líderes 

familiares relatam não comprar em outro local e só consomem as frutas produzidas no 

assentamento. 
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                                                                                                                  Gráfico 3 

                                  

                As frutas são processadas, beneficiadas e agregam valor, onde 60% se 

transformam em polpas de frutas e 40% em doces, polpas e geleias para o consumo da 

família e comercialização. Conforme apresenta os resultados no gráfico a seguir. 

Giulietti et al. (2005) defendem que o potencial das frutas nativas não está apenas no 

fruto in natura, mas também pelo uso de subprodutos, no caso de compostos em bebidas 

(licores, sucos), geleias, doces, sorvetes, picolés, condimentos, entre outras formas de uso. 
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                           Gráfico 4 

              Nas entrevistas realizadas foram apresentadas a comercialização das frutas, com 

destaque para o Programa de Aquisição de alimentos (PAA), com 40% as frutas vendidas 

exclusivamente para o Programa, 24% comercializadas no próprio assentamento para 

consumidores interessados, também para o PAA e as feiras livres, 16% vendem nas feiras 

livres e no ATV e 20% das famílias não comercializam, utilizam as frutas para uso exclusivo 

na alimentação.  

 A dificuldade com a comercialização é apresentada a seguir através do Gráfico 5, 

onde se visualiza que 28% das famílias reclamam de um local para realizar as vendas, 20% 

não sabem informar porque não comercializam e 52% reivindicam sobre uma maior atenção 

e organização com a documentação para efetivação e adesão ao Programa de Aquisição de 

Alimentos –PAA. Pois, devido a suspensão do Programa, em decorrência de documentações 

especificas ao Assentamento Terra Vista, que não está conveniado no momento. Percebe-se, 

dessa maneira, a necessidade da valorização de Políticas Públicas para a agricultura familiar, 

como forma de contribuir, para a comercialização das frutas exóticas ou nativas e 

consequente conservação da biodiversidade através de uma agricultura agroecológica.                                 

              Exemplarmente tais fatos demostrados em uma pesquisa com camponeses dos 

assentamentos rurais de Corumbá e Ladário, onde eles têm acesso a oito canais de 

comercialização. Esta diversidade proporciona autonomia de escolher o melhor canal para 

efetuar as vendas de sua produção. As feiras livres realizadas, tanto em Corumbá quanto em 

Ladário, são acessadas pelos dois grupos estudados. Os camponeses do assentamento 72 vão 

mais as feiras livres do que os camponeses do assentamento Taquaral. Entretanto, esses 
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últimos utilizam a venda de porta em porta com mais frequência que os primeiros. O estudo 

mostra a possibilidade de ter um aumento da comercialização dos produtos sem tamanha 

dependência só com as políticas públicas (CONCEIÇÃO, A.C., et al.2016). 

Os principais meios de comercialização encontrados naquele estudo foram: venda 

direta, feira, para intermediários e para programas governamentais, como prefeituras e 

PAA/CONAB, sendo que em geral, os assentados utilizam mais de um meio de 

comercialização como estratégia de escoamento (RIBEIRO, et al,2007). 

 

 

 

                         Gráfico 5 

              É observado a importância para adesão ao PAA- Programa de Aquisição de 

Alimentos. Pois 40% dos entrevistados informaram que o lucro tem uma melhora com as 

vendas direcionados a essa política pública, com o valor de R$ 2.500,00. Embora 24% não 

tivessem ideia do valor que recebem pela comercialização e 12% relataram que tem o lucro 

de aproximadamente R$ 200,00 mensal, com vendas de alguns produtos, mas não 

especificando quais. Total de 8% dos entrevistados lucram R$ 300,00 também com algumas 

vendas que realizam, 8% obtém 1 salário proveniente de trabalho remunerado e 8% é 

beneficiado com aproximadamente R$500,00 de comercialização.  

                Os programas governamentais de escoamento parecem ser vistos pelos assentados 

como uma garantia mínima de venda na qual podem recorrer, apesar de saberem que não é 

suficiente para garantir sua renda. Isto porque o programa de aquisição de alimentos, 
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disponibiliza para cada agricultor direito a uma cota de R$ 3.500,00 por ano através do 

convênio para vender ao projeto cadastrado. Essa certeza de comercialização que os 

programas governamentais passam ao agricultor permite que ele planeje melhor sua 

produção, incentivando inclusive a diversificação da produção, já que não é necessário 

produzir em grande escala para vender  para  o  PAA/CONAB. Este incentivo à produção e 

à diversificação,  proporcionam a melhoria da qualidade da produção para o autoconsumo, 

fatores que extrapolam para o comércio local (DELGADO et al. 2008). 

 

 

                           Gráfico 6 

4. CONCLUSÕES 

A partir deste estudo, foi possível constatar a importância da produção de frutas para o 
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importante destacar o papel das Políticas Públicas para o desenvolvimento do Assentamento 

Terra Vista - ATV, de forma que continue avançando na diversificação da renda, tendo 
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eficiente.  

Em suma, destaque-se a necessidade de melhorias na comercialização e criação de 

marcas orgânicas para as frutas e seus subprodutos produzidos, o que poderá colaborar no 

desenvolvimento socioeconômico e a necessidade de intensificação de Políticas Públicas 

desburocratizadas voltadas para a segurança alimentar e nutricional.  
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As dificuldades para estimar o preço das frutas ficaram evidente, e a maior parte do 

beneficiamento das frutas é para a fabricação de polpas de frutas, constatado que os 

agricultores não sabem o custo com a produção, beneficiamento e lucro efetivo, apresenta 

não ter noção do valor para comercialização das frutas, utilizando da ideia do que vale no 

momento. 

Verificou-se a importância de comercialização das frutas para o Programa de 

Aquisição de alimentos (PAA), que na ocasião da pesquisa apresentou suspensa, dessa 

maneira prejudicou a renda dos agricultores familiares que dependem do PAA e de outras 

políticas públicas para comercialização e sobrevivência. 

Neste sentido, o PAA se coloca como instrumento de garantia de renda e sustentação 

aos agricultores familiares, fortalece as políticas públicas de SAN e todo contexto, promove 

segurança alimentar e nutricional dos assentados e beneficiários, com melhoria na qualidade 

dos produtos da agricultura familiar, comercialização local e regional das frutas e 

escoamento dos produtos da agricultura familiar. 
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