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INTRODUÇÃO 

Em relatório da Food and Agricultural Organization (FAO, 2006) sobre a insegurança 

alimentar no mundo verifica-se que dos 854 milhões de pessoas famintas no mundo, 820 milhões vivem em 

países em desenvolvimento, sendo a imensa maioria concentrada em áreas rurais. Contraditoriamente, a 

esse escândalo da fome a produção de alimentos cresceu em um ritmo acelerado. Christofidis (2003) afirma 

que 1,5 bilhão de hectares de solos estão em produção agrícola no Planeta. Ou seja, existem alimentos 

suficientes para alimentar várias vezes a população mundial, mas também coexiste a dificuldade de acesso. 

As safras no mundo todo já estão sendo atingidas por eventos extremos como secas, 

enchentes, furacões entre outros. São problemas ligados a variabilidade do clima, mas podem tornar-se mais 

presentes com a proximidade das mudanças do clima previstas, segundo o Painel Intergovernamental sobre 

Mudanças do Clima (IPCC,) para se intensificarem nos próximos anos. Isso acarretará diminuição da 

quantidade de alimentos, refletindo nas altas dos preços e dificultando o acesso a estes.  

As recentes leis que dispõem sobre o Sistema Nacional de Segurança Alimentar (nº 

11.346/2006) e sobre o Atendimento da Alimentação Escolar (nº 11.947/2009) são exemplos de conquistas 

no campo da segurança alimentar brasileira. Esta última obriga que 30% dos recursos financeiros sejam para 

a compra de produtos locais oriundos da agricultura familiar. 

O Estado do Amazonas não é auto-suficiente na produção de alimentos, realidade que se 

repete em boa parte da região Amazônica, principalmente no município de Parintins. A questão ambiental 

nos impele a encontrarmos alternativas de desenvolvimento sustentável para essa produção aumentar, mas 

continuando a manter a floresta em pé.  

Para o IPCC, os estudos mostram que os impactos projetados da mudança do clima podem variar 

bastante em razão da trajetória de desenvolvimento adotada. O desenvolvimento sustentável pode reduzir a 

vulnerabilidade à mudança do clima, e a mudança do clima poderia interferir na capacidade das nações de 

alcançar trajetórias de desenvolvimento sustentável. 

Portanto, o estudo da merenda escolar no município de Parintins torna-se um caminho 

para discutirmos segurança alimentar e sua relação com as mudanças climáticas em voga, buscando 

possíveis soluções quanto ao perigo do aumento da fome no mundo.  

 



Segurança Alimentar e Mudança Climática na Amazônia: Um Olhar sobre a Sustentabilidade da Merenda Escolar no 
Município de Parintins-AM 

Anais do I Seminário Internacional de Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. 3 

OBJETIVOS 

A discussão da temática da segurança alimentar associada à mudança climática visa 

organizar informações sobre os referidos temas a partir da investigação da sustentabilidade dos produtos 

que compõem a merenda escolar do município de Parintins, localizado no Estado do Amazonas, Brasil.  

 

METODOLOGIA 

A pesquisa é de cunho qualitativa na qual abordamos de maneira singular a temática da 

merenda escolar municipal de Parintins. Embora exista a discussão de muitas informações, estas também 

são demonstradas por meio de dados quantitativos. 

Os métodos utilizados foram o indutivo como procedimento lógico e o observacional 

como meio técnico da investigação de acordo com a classificação de Gil (1999). As técnicas de pesquisa 

basearam-se em roteiro de entrevistas e análise de documentos e autores ligados a temática. Assim os 

dados foram obtidos por meio dos membros do Conselho Municipal de Alimentação Escolar (COMAE) do 

município, Secretaria Municipal de Educação (SEMED), gerentes de órgãos técnicos ligados a produção de 

alimentos (IDAM, Instituto de Desenvolvimento Agrário do Estado do Amazonas, SEPROR, Secretária de 

Produção, etc), e os feirantes da feira do produtor.  

Portanto, a pesquisa buscou organizar idéias encontradas, muitas vezes, dispersas 

sobre segurança alimentar e mudança climática na Amazônia a partir da temática da merenda escolar.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O PERIGO DA FOME NO BRASIL FRENTE ÀS MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS. 

O termo mudança do clima usado pelo IPCC refere-se a qualquer mudança ocorrida ao 

longo do tempo, devido à variabilidade natural ou decorrente da atividade humana. No seu terceiro relatório 

intitulado Impactos, adaptação e vulnerabilidade (2007) projeta-se que a produtividade das culturas diminua 

até mesmo em função de aumentos leves da temperatura local (1º a 2º C) o que aumentaria o risco da fome. 

Esta possibilidade apresenta um risco médio1 de confiança para os cientistas do IPCC. 

Projeta-se ainda com um nível alto de confiança que o aumento da freqüência de secas 

e inundações afete negativamente a produção agrícola local, principalmente nos setores de subsistência nas 

latitudes baixas. Na América Latina os aumentos de temperatura e as correspondentes reduções da água no 

                                                            
1 Segundo o IPCC o nível de confiança varia da seguinte maneira: nível muito alto de confiança, nível alto de confiança e nível médio de confiança. 
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solo podem acarretar, com alto nível de confiança, uma substituição gradual da floresta tropical por savana 

no leste da Amazônia. 

É claro que existem opiniões de estudiosos contrárias aos resultados dos cientistas do 

IPCC. Porém dados de vários cientistas, principalmente dos 1.300 que fazem parte do IPCC, atestam 

problemas (ondas de calor, intensidade dos furacões, etc) de várias ordens. Esses sinais evidenciam um 

aquecimento global, e a tirar pelos dados do carbono que desde a Era Industrial tem aumentado de 270 ppm 

para 376 ppm em 2005, percebe-se que a causa mais provável do aquecimento é de origem antrópica. A 

maioria dos cientistas atuais comunga com essa teoria. 

Por isso, é necessário desde já pensarmos na segurança alimentar do Brasil e da região 

Amazônica frente a esses desafios globais. A produção de alimentos nessa região obriga a conciliar a 

floresta em pé com a alimentação da crescente população, principalmente urbana. A merenda escolar nessa 

região também é um retrato de como está à segurança alimentar dessa população. 

Para Maluf (2007), no Brasil, a definição mais aceita de SAN (segurança alimentar e 

nutricional) foi à derivada da II Conferência Nacional de SAN realizada em Olinda em 2004. A partir daí, se 

concebe a segurança alimentar e nutricional como sendo a realização do direito de todos ao acesso regular e 

permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras 

necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a 

diversidade cultural e que sejam social, econômica e ambientalmente sustentáveis 

Portanto, é preciso nossa atenção para a produção de alimentos em tempos de 

mudanças climáticas. O problema ambiental do aquecimento global poderá gerar insustentabilidade e causar 

insegurança alimentar. 

 

Parintins e a alimentação escolar: vulnerabilidade e adaptações 
possíveis 

Como unidade da federação, o Estado do Amazonas também apresenta na constituição 

da merenda escolar repasses de verbas do governo federal a partir do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE). Em Parintins, município do referido Estado com 102.044 mil habitantes (IBGE, 2007), essas 

verbas são destinadas a compra da merenda nas escolas municipais e estaduais.  

Mas também os Estados e Municípios fazem uma complementação dessa verba. 

Entretanto, informações fornecidas pelo Conselho de Alimentação Escolar local (COMAE) atestam que o 

município tem repassado poucos recursos para a complementação dos itens da merenda escolar. A nosso 

ver,  isso não vem estimular a produção de alimentos e nem ajuda na dinamização do mercado local tão 

necessário a segurança alimentar. 

Denalon et al (2006) citando dados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE), que coordena o PNAE, demonstram que, em 2004, este programa atendeu cerca de 36,4 milhões de 
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alunos da educação infantil (creche e pré-escola) e do ensino fundamental (1º a 8º série) da rede pública e 

filantrópica de ensino com investimentos de R$ 1, 266 bilhões e desde 2003, atende as comunidades 

indígenas por meio do Ministério da Educação e do então Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e 

Combate a Fome (Mesa).   

A merenda escolar municipal atende cerca de 35.000 alunos segundo dados do 

Conselho Municipal da Merenda Escolar (COMAE), incluindo recentemente também os alunos de ensino 

médio. Dados da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) atestam que na área urbana existem 18 

escolas estaduais e 33 escolas municipais. Na área rural temos 02 estaduais (terra-firme) e 134 municipais, 

sendo 97 em terra-firme e 32 na várzea e 05 indígenas. 

As Leis nº 11.346/2006 e nº 11.947/2009 cria o Sistema Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional (SISAN) e dispõe sobre o Atendimento da Alimentação Escolar constituem-se em 

possibilidades concretas de maior utilização de maior número de produtos “in natura” comprados no local, 

prestando-se na melhoria da qualidade da alimentação escolar. Além disso, o cardápio deve priorizar 

alimentos saudáveis, de forma a respeitar os hábitos alimentares locais, a vocação agrícola da região e 

principalmente a instituição do Conselho da Alimentação Escolar (CAE), considerado serviço público de 

relevância social. 

Entretanto, dados do COMAE confirmam que a quantidade presente nos cardápios 

oferecidos nem sempre atendem as especificidades locais. Um exemplo é a quantidade de açúcar per capita 

estipulado em nível nacional que não condiz com a necessidade de sua utilização em sucos preparados nas 

escolas municipais. Devido às frutas regionais serem mais ácidas como o cupuaçu, por exemplo, 

precisamos de maior quantidade de açúcar para temperá-lo. Mas a quantidade do produto é a mesma para 

todos os alunos do Brasil.  

Outro exemplo desse descompasso é o oferecimento no cardápio de pratos como o 

feijão, em período de verão. Uma alimentação muito pesada servida até três vezes por semana, enquanto 

que os sucos poderiam ser mais consumidos nesse período de muito calor. Para o COMAE, a freqüência 

maior de sucos deveria ser priorizado devido a característica da estação exigir mais líquidos na alimentação. 

Entretanto, é preciso esclarecer que embora o Conselho possa dar sugestões ao 

cardápio da alimentação escolar, cabe exclusivamente ao nutricionista habilitado a responsabilidade técnica 

pela elaboração deste. Segundo o COMAE por falta de um nutricionista exclusivo do programa o cardápio 

torna-se repetitivo. 

Além disso, em Parintins a nova exigência da lei de utilização de 30% de produtos locais 

será dificultada pelo falta de regularidade de oferta em quantidade suficiente para o abastecimento do 

público escolar. Dados conseguidos na feira do produtor local e junto a órgãos técnico confirmam a 

afirmativa do COMAE de que nenhuma fruta local é capaz de atender, embora por um semestre, a demanda 
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da merenda escolar do município. Por isso, compram-se frutas como a maçã que além de ter boa 

aceitabilidade entre os alunos é capaz de atender a demanda escolar. 

A compra de alimentos da própria região não é algo relativamente novo, pois já existia a 

recomendação em leis anteriores e, segundo dados da Prefeitura, o município já utilizava cerca de 20% da 

verba da merenda em compra de produtos locais. Entretanto, agora se torna uma obrigação, priorizando a 

compra da produção local. Mas dados da Secretaria de Produção Local (SEPROR) mostram que dos 104 

produtos comercializados na feira do produtor da cidade percebe-se que a quantidade é relavimente pequena 

para o abastecimento. Um exemplo é o pé-de-moleque, bastante apreciado localmente, que em 3 meses 

chegou a um total de pouco mais de 10.000 unidades o que não representa nem a metada da população 

urbana.  

Assim a obrigatoriedade da compra da produção local para a merenda escolar do 

municipio pode trazer duas situações: (i) o não compromisso da entrega da quantidade contratada, 

principalmente por falta de uma melhor organização dos produtures rurais ou, (ii) a busca de melhoramento 

da organização da produção para atendimento do mercado local. 

Precisamos atender primeiramente a demanda local por alimentos, pois a segurança 

alimentar prima pelo acesso. Nada conseguiremos se não tivermos produção. É preciso produzir em 

quantidade para termos acesso aos alimentos, mas priorizando a qualidade. A quantidade deverá exceder o 

exposto (30%) pela lei da merenda escolar com o intuito de estimular e assegurar uma produção local maior 

como prevenção as conseqüências da mudança climática quanto ao perigo do aumento da fome no mundo.  

Na verdade, a segurança alimentar depende da produção agrícola e pecuária de 

alimentos. O seu comprometimento será tanto maior se não procurarmos estratégias de adaptação e 

mitigação para o enfrentamento das mudanças climáticas.  

 

CONCLUSÃO 

A interação da merenda escolar com a produção de alimentos local se constitui uma 

conquista para a produção da agricultura familiar. O enfrentamento das mudanças climáticas nos exige a 

dinâmica da produção rural local. 

As leis que dispõem sobre segurança alimentar se cumpridas integralmente podem 

ajudar a adaptação as mudanças ambientais do clima, mesmo não se prestando para esse fim específico, 

pois podem interferir na trajetória da produção rural local. 

É claro que a vontade política é importante para tornar o setor agrícola um motor de 

crescimento para as economias rurais. Para a FAO essas medidas podem aumentar a oferta de alimentos e 

reduzir seus preços nos mercados locais, criando assim uma demanda de bens e serviços produzidos no 

país, dinamizando a economia local. 



Segurança Alimentar e Mudança Climática na Amazônia: Um Olhar sobre a Sustentabilidade da Merenda Escolar no 
Município de Parintins-AM 

Anais do I Seminário Internacional de Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. 7 

Devemos sim conciliar as técnicas modernas com os saberes tradicionais buscando um ponto de 

equilíbrio para conciliar a floresta em pé com a produção de alimentos. Afinal, segundo Sachs (2002) e 

Freitas (2008) a construção e implantação de modelos de desenvolvimento sustentáveis no Estado do 

Amazonas têm forte correlação e independência com inovações tecnológicas adaptadas aos trópicos, mas 

depende também do entrelaçamento do conhecimento técnico com o conhecimento dos povos nativos. Eis 

nosso desafio, construir nossa própria sustentabilidade. 

Portanto, a segurança alimentar deve ter um tratamento mais holístico no sentido de se 

diagnosticar e organizar a produção de alimentos atuais pensando num futuro frente ao perigo da gravidade 

da fome. 
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